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VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ 
DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, 
KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Dagmar Přinosilová 

Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními oblastmi diagnostiky v období povinné školní docházky, 
a to z pohledu pedagoga iáka se zdravotním postižením a jeho spolupráce s příslušnými pora-
denskými pracovišti. Našim cílem je zejména prohloubení informovanosti pedagogů běžných 
základních škol, kteří vzdělávají v rámci integrace žáky se zdravotním postižením. Pro speciální 
pedagogy nebudou patrné tyto informace nové, ale informovanost pedagogů běžných základních 
škol nebývá vždy v souladu s požadavky, které na ně v tomto směru jsou kladeny. Období povinné 
školní docházky je v příspěvku ohraničeno diagnostikou školní zralosti při nástupu dítěte do ško-
ly a diagnostikou profesní orientace a volby dalšího studijního či praktického zaměření žáka při 
opouštění základní školy. Důraz je kladen na souvislost a propojenost diagnostiky školního období 
s předchozími vývojovými obdobími (raný a předškolní věk). 

Klíčová slova: lékařská, psychologická, speciálněpedagogická a sociální část diagnostiky, oblasti 
diagnostiky v období povinné školní docházky, tělesné, zrakové, sluchové a mentální postižení, dia-
gnostika školní zralosti, specifických poruch učení, školního výkonu a úspěšnosti žáka, sociálních 
vztahů, sociálně patologických jevů a profesní orientace. 

Úvod do problematiky 

Obecně se říká, že pokud chceme ně-
komu pomoci, je třeba, aby byly splněny 
následující tři předpoklady: 
• musíme znát podstatu jeho problémů 

a potíží, abychom je pochopili a viděli 
ve vzájemných vztazích a souvislostech; 

• musíme umět pomoci (nestačí jen 
chtít, ale je třeba vědět jak); 

• musíme mít zajištěny vhodné pod-
mínky. 

Naplněni této triády faktorů by mělo 
platit i v případě pomoci a péče o jedince 
se zdravotním znevýhodněním a posti-
žením. 

Diagnostika se dotýká výše uvede-
ného prvního bodu, tedy poznání osob-
nosti jedince se znevýhodněním. Pouze 
na základě důkladného a podrobného 
poznání může být realizována účinná 
podpora. 

Diagnostika, jako poznávací proces je 
ve speciální pedagogice realizována in-
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terdisciplinárně, tedy je záležitostí týmu 
více odborníků. Zpravidla se jedná o lé-
kařskou, psychologickou, speciálněpeda-
gogickou a sociální část diagnostiky. 

Lékařská část diagnostiky se zabý-
vá zjištěním druhu, závažnosti a doby 
vzniku daného zdravotního postižení či 
chronického onemocnění; jejím vyústě-
ním je diagnóza s návrhem nejvhodnější 
formy terapie. 

Cílem psychologické části diagnos-
tiky (tzv. psychodiagnostiky) je podle 
M. Svobody (Svoboda, Krejčířová, Vág-
nerová, 2009) poznání psychického sta-
vu jedince ve smyslu: 
• určení stupně vývoje, 
• zjištění příčin odchylky vývoje od vě-

kové normy, 
• zjištění individuálních zvláštnos-

tí osobnosti a jejich příčin, podstaty 
a podmínek, 

• stanovení prognózy nebo predikce. 
Speciálněpedagogickou část dia-

gnostiky provádí speciální pedagog. 
Tato část diagnostiky zjišťuje úroveň 
vychovanosti a vzdělanosti jedince s po-
stižením s ohledem na možnosti jeho 
další edukace. Zabývá se tedy jednak 
kompetencemi, které jsou v důsledku 
postižení u daného jedince modifiková-
ny a omezeny, ale současné se zaměřuje 
i na schopnosti, které jsou intaktní. Cí-
lem je zjištění aktuální úrovně v klíčo-
vých oblastech, jako je motorika (hru-
bá, jemná), grafomotorika, lateralita, 
sebeobsluha, komunikační schopnosti 
a jejich event. narušení, hodnotí úro-
veň rozumových schopností ve vztahu 
k možnostem vzdělávání, k profesní ori-

entaci, předprofesní přípravě a možnos-
tem uplatnění na trhu práce. Všímá si 
citové a sociální složky osobnosti, která 
je významná pro utváření vztahů s pro-
středím. V této souvislosti je důležité 
zjištění: 
• jak se jedinec vyrovnal se svým zdra-

votním postižením, 
• jaký vliv má jeho postižení na sociální 

prostředí, ve kterém žije (rodina, ško-
la, vrstevníci, zájmy, profesní uplatně-
ní, partnerské vztahy), 

• jak zpětné působí sociální prostředí 
na člověka s postižením, 

• jak se tyto skutečnosti odrážejí v jejich 
vzájemné komunikaci a vztazích. 

Cílem sociální části diagnostiky 
je posouzení a zhodnocení vlivů soci-
álního prostředí na utváření osobnosti 
jedince se zdravotním postižením. Tato 
část diagnostiky se zaměřuje především 
na údaje týkající se: 
• rodinné a osobní anamnézy, 
• funkčnosti rodiny, event. náhradní 

rodinné péče či institucionální péče 
(kojenecký ústav, dětský domov, vý-
chovný ústav apod.), 

• sociálních vztahů s užším sociálním 
prostředím (rodina, školní třída, přá-
telé), 

• sociálních vztahů se širším sociálním 
prostředím (škola, členství v organi-
zacích zajištujících volnočasové akti-
vity). 

Schopnosti, které nejsou dotčeny 
přítomností zdravotního postižení, se 
stávají východiskem pro koncipování 
odborné speciálnépedagogické péče, ať 
se jedná o volbu přiměřeného vzdělává-
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cího programu, vytvorení individuální-
ho vzdělávacího plánu apod. 

Diagnostika v období povinné 
školní docházky 

Diagnostika období školního véku 
vychází a navazuje na diagnostický 
proces předchozích období vývoje, tedy 
na diagnostiku raného a předškolního 
véku. Období školního věku začiná za-
hájením povinné školní docházky, což je 
v naši zemi obvykle v dosaženém véku 
šesti let, přičemž se aktuálně podle sou-
časné platné legislativy setkáváme v dů-
sledku odkladu nástupu školní docház-
ky i se žáky, kteří nastupují do základní 
školy v sedmi letech, event. v případech 
těžké formy zdravotního postižení až 
v roce, kdy dovrší osm let. 

Specifika diagnostiky v období škol-
ní docházky vyplývají z procesu edukace 
a souvisí se školní úspěšností, resp. ne-
úspěšností žáka. Odborná diagnostika 
je realizována komplexním vyšetřením 
na odborném pracovišti, jako je peda-
gogicko-psychologická poradna (PPP) 
nebo v případě žáků se zdravotním po-
stižením speciálnépedagogické centrum 
(SPC). Podnět k vyšetření dává rodičům 
často na základě svého průběžného 
a dlouhodobého sledování žáka právě 
pedagog. Se závěry a doporučením jak 
k žákovi přistupovat bývá pedagog (po-
kud s tím souhlasí rodiče jako zákonní 
zástupci dítěte) informován z odborné-
ho pracoviště. Nejčastěji se v praxi setká-
váme v této souvislosti s péčí o žáky se 
specifickými poruchami učení, ale statut 

integrovaného žáka může mít i žák se 
zdravotním postižením. V tom případě 
by se mél pedagog, který žáka vyučuje, 
orientovat v oblasti jeho speciálních po-
třeb, jejichž zajištění je jedním z předpo-
kladů jeho úspěšné edukace v hlavním 
vzdělávacím proudu. 

V této souvislosti se může jednat 
o pomůcky pro žáky s tělesným posti-
žením, kteří bývají poměrně často vzdě-
láváni v běžné základní škole (kompen-
zační a ergonomické pomůcky pro práci 
s PC, ortopedické pomůcky, speciální 
nábytek apod.), jak uvádí P. Zikl (2011). 
Pedagog se však v edukačním procesu 
může setkat i se žáky se smyslovým po-
stižením (zrak, sluch), s mentálním po-
stižením a s Aspergerovým syndromem, 
formou poruchy autistického spektra. Je 
pravda, že integrace žáků s těmito typy 
postižení není dosud v podmínkách 
našeho základního školství příliš častá, 
vždy však vychází z konkrétního pří-
padu daného dítěte a představ a potřeb 
jeho rodiny. Proto by se mél pedagog, 
který má ve třídě takového žáka, ori-
entovat alespoň v základech dané pro-
blematiky. Tím máme na mysli nejen 
orientaci v projevech postižení, v čem 
postižení žáka omezuje, jaké jsou jeho 
možnosti z hlediska samostatnosti, resp. 
jakou formu a míru podpory potřebuje, 
ale aby si uvědomoval a chápal i žákovy 
psychické zvláštnosti, které mohou být 
v přímém vztahu k postižení, popř. mo-
hou vznikat sekundárně (např. výchov-
ným přístupem v rodině). 

Zde se pedagog dostává do pozice 
„bojovníka v přední linii", protože on 
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na základě svého dlouhodobého pozo-
rování projevů žáka může významné 
příspét k včasnému zjištění jeho potíží 
a problémů. 

Odborná diagnóza zdravotního po-
stižení bývá podle závažnosti zpravidla 
známa již v raném véku. Presto však se 
můžeme v praxi setkat i s případy, kdy se 
v průběhu vývoje ozřejmuje přítomnost 
další vady, z hlediska závažnosti stavu 
zpravidla méně významné. 

Proto by si pedagog měl všímat cho-
vání a projevů žáků ve třídě během vy-
učování a snažit se zjistit jejich příčinu. 
Například žák, který hůře slyší nebo vidí, 
přičemž vada dosud unikala pozornosti, 
se může ve vyučování jevit jako žák ne-
motivovaný, bez zájmu o výuku, v hor-
ším případě dokonce jako žák s podprů-
měrnou úrovní rozumových schopností. 

Základní oblasti diagnostické 
činnosti pedagoga 

1. Zahá jen í povinné školní 
docházky 

Nástup povinné školní docházky při-
náší změny do života jak dítěte, tak rodi-
čů. Pojetí a hodnota sociální role žáka 
je určována hlavně postoji a informace-
mi, které dítě získává právé.od rodičů. 
Ti obvykle v této souvislosti zdůrazňují 
plnění školních povinností a školu často 
chápou jako místo učení a výkonu. Škola 
je však i místem socializace dítěte na jiné 
úrovni než v rodině. Dítě si osvojuje so-
ciální roli žáka a spolužáka. 

V případě nástupu do školy dítěte 
s postižením pojímá tuto skutečnost jeho 
rodina obvykle jako potvrzení normali -
ty dítěte. Toto vnímání ze strany rodi-
ny bývá výraznější v případě integra-
tivní formy edukace. Zařazením dítěte 
s postižením do hlavního vzdělávacího 
proudu neodstraníme jeho handicap 
daný přítomností postižení, ale satura-
cí jeho speciálních vzdělávacích potřeb 
a zajištěním podmínek ke vzdělávání 
(bezbariérovost prostředí, pomůcky, 
osobní asistent, asistent pedagoga apod.) 
mu zajistíme stejný přístup ke vzdělá-
vání, jako mají jeho zdraví spolužáci. 
Z hlediska dalšího emočního a sociál-
ního vývoje žáka je pak významné zís-
kávání sociálních zkušeností a uplatnění 
v kolektivu zdravých vrstevníků. 

Diagnostika školní zralosti u dětí 
se zdravotním postižením vychází 
z dlouhodobého sledování dítěte v ob-
dobí raného a předškolního véku. Cílem 
diagnostického procesu výše uvedených 
období je správné zhodnocení kom-
petencí dítěte před nástupem do ško-
ly s volbou optimálního vzdělávacího 
programu. „Diagnost ika školní zralosti 
a připravenosti pro školu musí být u détí 
se zdravotním postižením v souladu s je-
jich mentálními možnostmi, druhem, 
stupněm a trváním postižení a je třeba, 
aby respektovala individuální zvláštnosti 
dítěte," (Přinosilová, 2007, s. 129). 

U dětí s tělesným postižením ob-
vykle nacházíme nedostatky v jejich 
sociální zralosti, zvýšenou závislost 
na rodině, nesamostatnost, infantilis-
mus a nedostatek sociálních dovedností, 
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což bývá způsobeno nedostatkem zkuše-
ností v sociálním kontaktu s vrstevníky. 
Při komplexním vyšetření těchto dětí je 
třeba vzít v úvahu snížené kompeten-
ce v oblasti motorických dovedností, 
z nichž zejména omezená funkce jem-
né motoriky a grafomotoriky má pří-
mý vztah k nácviku písma po zahájení 
školní docházky. V souvislosti s druhem 
a závažností tělesného postižení nachá-
zíme i nedostatky v oblasti komunikač-
ních dovedností, které mohou dosáh-
nout až závažnosti symptomatických 
poruch řeči (např. při diagnóze mozkové 
obrny), což může komplikovat komuni-
kaci jak v oblasti vzdělávání, tak i v kon-
taktu s vrstevníky. Tato skutečnost může 
být příčinou toho, že dítě s postižením 
se ocitá v rámci třídního kolektivu po-
dle M. Vágnerové (2008) v nesymetrické 
roli postiženého spolužáka, kdy se ocitá 
mimo skupinu. 

U dětí se zrakovým postižením, po-
kud se nejedná o souběžné postižení s ji-
nými typy zdravotního postižení, bývá 
dobrou predikcí školní zralosti úroveň 
verbální komunikace. Děti mívají dob-
rou sluchovou paměť, která je předpo-
kladem mechanického zapamatování, 
na druhé straně nacházíme v jejich 
verbální komunikaci určité zvláštnosti, 
jako je přesnější artikulace, echolálie, 
perseverace apod. Těžké zrakové po-
stižení má negativní vliv na možnosti 
sociální komunikace. Mimické a panto-
mimické projevy jsou chudé, nevýrazné, 
což je dáno tím, že dítě se nemůže učit 
nápodobou. Riziko nedostatečné úrovně 
rozumových schopností bývá u dětí s ví-

cenásobným postižením a s postižením 
CNS. Svou roli mohou sehrát i vlivy de-
privace. 

Předpokladem diagnostiky dětí se 
sluchovým postižením je zjištěni jeho 
způsobu komunikace (orální řeč nebo 
znakový jazyk), navázání kontaktu s dí-
tětem a zajištění jeho spolupráce (což je 
sice důležité u všech dětí, ale u dětí se 
sluchovým postižením je to náročnější), 
pozorování dítěte v diagnostické situaci 
se zřetelem na jeho adaptační možnosti 
a dostupné informace o dosavadním vý-
voji dítěte. Tím máme na mysli zejména 
informace vztahující se k tempu a tren-
du vývoje. Tyto poznatky jsou důleži-
tou součástí vyšetření, protože děti se 
sluchovým postižením se většinou pro-
jevují j inak, jejich projevy bývají dopro-
vázeny zvýšenou impulzivitou, menšími 
zábranami a horší úrovní spolupráce. 
Motivace k výkonu u nich bývá nižší, 
mívají problémy s koncentrací pozor-
nosti. Bývají více egocentrické a sociálně 
nezralé, s přetrvávajícími projevy infan-
tilismu a se sklonem k afektivním výbu-
chům v zátěžových situacích. 

Pokud chtějí rodiče dítě se slucho-
vým postižením integrovat do hlavního 
vzdělávacího proudu, doporučuje se vy-
šetřit i úroveň jeho verbálních schopnos-
tí a komunikačních dovedností. Pokud 
by totiž byla jejich úroveň nepřijatelná, 
byla by integrace pro dítě nevýhodná. 

U dětí s mentálním postižením 
nacházíme při diagnostice školní zra-
losti problémy v oblasti komunikačních 
dovedností (v závislosti na závažnosti 
postižení) a neplnohodnotnost procesů 
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myšlení (analýza, syntéza, diferenciace 
apod.), což souvisí s nedostatky v oblasti 
percepce. Paměť je mechanická, děti ne-
mají dostatečnou početní představivost 
a jsou citové i sociálně nezralé. 

Pro zařazení dítěte do vzdělávání 
jsou důležité informace: 
• o příčině vzniku mentálního postižení 

(rozdíl mezi organickým postižením 
CNS a Downovým syndromem), 

• o závažnosti mentálního postižení 
(důležité pro volbu přiměřené formy 
vzdělávání), 

• o současné přítomnosti dalších zdra-
votních postižení, 

• o dosavadním průběhu vývoje v před-
chozích obdobích, 

• o kvalitě osobního psychomotorické-
ho tempa, 

• o přístupu k řešení úkolů (míra samo-
statnosti a schopnost aplikovat nauče-
né v praxi), 

• o úrovni komunikačních schopností 
(verbální komunikace, augmentativní 
či alternativní forma komunikace), 

• o úrovni samostatnosti v sebeobsluze 
(resp. míře nutné dopomoci), 

• o schopnosti sociální přizpůsobivos-
ti (zařazení do kolektivu vrstevníků, 
spolupráce s pedagogem, schopnost au-
toregulace, dodržování norem apod.), 

• o stabilitě a úrovni emoční oblasti 
(projevy impulzivity, dráždivosti, ne-
gativismu, agrese, autoagrese apod.). 

Komplexní diagnostika školní zra-
losti a připravenosti pro školu se u dětí se 
zdravotním postižením realizuje ve spe-
ciálněpedagogických centrech, u ostat-
ních dětí v pedagogicko-psychologické 

poradné. Vyšetření je zaměřeno na klí-
čové oblasti vývoje (percepce, rozumové 
a komunikační schopnosti, motorické 
kompetence - hrubá i jemná motorika, 
grafomotorika, kresba - lateralita, sebe-
obsluha, emoční a sociální vývoj). Dů-
ležité jsou informace z anamnézy, po-
hovor s rodiči týkající se jejich představ 
a očekávání ve vztahu ke školní edukaci, 
stejné tak i volba vzdělávání formou in-
tegrace či ve speciálním školství. 

Po zahájení školní docházky prová-
dí pedagog průběžnou diagnostiku se 
zaměřením na sociální adaptivitu žáka, 
na jeho schopnosti ke vzdělávání, na jeho 
samostatnost či potřebnou míru podpory 
a pomoci, přístup k řešení úkolů, schop-
nost spolupráce s cizí autoritou, míru 
odolnosti k zátěži a chování v zátěžové 
situaci. U dětí vzdělávaných formou inte-
grace je nutná spolupráce s poradenským 
zařízením (SPC), a to jak pro vytvoření 
individuálního vzdělávacího plánu, tak 
pro zajištění dalších materiálů a pomů-
cek pro žáka. Spolupráce s rodinou a za-
pojení rodiny do vzdělávacího procesu 
by mělo být samozřejmostí, ale z praxe 
víme, že ne vždy se nám to daří, i když 
v případě žáků se zdravotním postižením 
bývá rodina motivována pro spolupráci. 
Jiná situace bývá u žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. 

2. Diagnostika specifických 
poruch učení a chování 

První signály přítomnosti některé 
z forem specifických poruch učení za-
chytí pedagog obvykle již v průběhu do-
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cházky do 1. třídy. Nelze však považovat 
za standardní postup, když brzy po za-
hájení školní docházky se snažíme u ro-
dičů iniciovat odborné vyšetření jejich 
dítéte. Je třeba projevit trpělivost a vy-
čkat. Pokud není porucha příliš výraz-
ná a dítě je nadprůměrné inteligentní, 
může se její problematika ozřejmit poz-
ději, někdy dokonce až ve 3. třídě, když 
už jsou požadavky zejména na pracovní 
tempo žáků vyšší. Komplexní diagnosti-
ku s následným doporučením pro školu 
provádí příslušné pracoviště (pedagogic-
ko-psychologická poradna nebo speciál-
něpedagogické centrum). 

Během své každodenní práce peda-
goga se žákem má učitel možnost včas 
zachytit projevy, které svědčí o přítom-
nosti specifických poruch učení. Jsou to 
zejména ústní a písemné diagnostic-
ké zkoušky, které nás informují nejen 
o úrovni a rozložení vědomostí v daném 
předmětu, resp. o nedostatcích ve vědo-
mostech, ale umožňují nám zjistit úro-
veň čtenářských dovedností, schopnost 
a bohatost verbálního projevu, kdy po-
suzujeme jak stránku obsahovou, tak 
formální. Písemné diagnostické zkouš-
ky jsou kromě vědomostí zaměřeny 
na schopnost písemného projevu, opět 
jak po stránce formální, tak obsahové. 
Na základě formálních nedostatků mů-
žeme usuzovat na přítomnost dysgra-
fie, resp. dysortografie, a dyskalkulie. 
Významná je analýza systematických 
chyb, ke kterým dochází vždy, když žák 
nezná algoritmus řešení daného problé-
mu. Patřily by sem i zkoušky formou 
diktátu, kdy lze odhalit nedostatky fo-

nematického sluchu, které bývají pří-
činou dysortografických chyb. Kromě 
toho získáme i znalost projevů a chování 
žáka v zátěži, zejména pokud je úkol ča-
sové limitován. Proto je učitel zpravidla 
schopen přesného odhadu a včasného 
upozornění rodičů na suspektní přítom-
nost specifické poruchy učení a může 
jim doporučit vyšetření na odborném 
pracovišti. 

Pokud je příčinou specifických po-
ruch učení syndrom A D H D či ADD, je 
samozřejmé zvýrazněna i specifičnost 
chování žáka. Problémy žáka většinou 
komplikují nejen jeho adaptaci na školní 
prostředí, zařazení do vrstevnické sku-
piny spolužáků a přiměřené uplatnění 
v ní, ale i jeho školní výkon (poruchy 
pozornosti, impulzivita, snížená odol-
nost k zátěži, afektivní reakce, zvýšená 
dráždivost, emoční labilita apod.). Tyto 
problémy v chování přerůstají při nepo-
chopení a nevhodném přístupu ze strany 
školy a rodiny do poruch chování. 

3. Diagnostika školního výkonu 
a úspěšnosti žáka 

2 á k ve škole může zažívat neúspěch 
i z jiných důvodů, napr. v důsledku sní-
žených intelektových schopností. Pro 
tyto děti bývají typické problémy v kon-
centraci pozornosti a nižší výkon ve čte-
ní a počtech. Obvykle bývají úspěšnější 
v jiných oblastech, které pro ně nejsou 
tak náročné, jako např. v pracovní, vý-
tvarné a hudební výchově. V současné 
době by neměl být problém vybrat pro 
žáka přiměřený vzdělávací program 
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na základě jeho možností. Předpokla-
dem je ovšem správná diagnostika. 

Jak již bylo řečeno, odborná diagnos-
tika mentálních schopností je součástí 
psychologické diagnostiky ve speciální 
pedagogice a zajišťuje ji psycholog na od-
borném pracovišti. Úloha pedagoga je 
však rovněž důležitá, protože právě on 
může na základě dlouhodobého systema-
tického sledování a pozorování žáka do-
poručit odborné psychologické vyšetření, 
které by event. doporučilo edukaci žáka 
podle vhodného vzdělávacího programu. 

V této souvislosti může pedagog opět 
využít didaktické testy a diagnostické 
zkoušky. Při jejich aplikaci v praxi se za-
měřujeme na: 
• chyby ve výkonu žáka (častost chybo-

vání, přítomnost systematických chyb), 
• samostatnost žáka při práci (resp. míra 

potřebné podpory a dopomoci ze stra-
ny pedagoga), 

• celkový čas potřebný k vypracování 
úkolu, 

• schopnost žáka aplikovat poznatky 
v dalších oblastech. 

Z dalších metod lze uvést analýzu 
výsledků činnosti (resp. analýzu spon-
tánních produktů, viz Svoboda in Svo-
boda, Krejčířová, Vágnerová, 2009), po-
zorování a rozhovor. ]edná se o metody, 
které pedagogovi pomohou^ přibližně 
odhadnout úroveň mentálních schop-
ností žáka. 

Při zjišťování úrovně školního vý-
konu je třeba brát zřetel na: 
• druh a závažnost zdravotního posti-

žení, včetně aktuálního somatického 
a psychického stavu, 

• okolnosti předcházejícího vývoje žáka, 
• délku školní docházky, 
• osobu pedagoga a jeho způsob výuky 

(postoj k žákovi, styl výchovného pů-
sobení), 

• charakter učiva, 
• postoj žáka ke vzdělání (motivace, 

autoregulace, styl učení), 
• prostředí rodiny a školy (postoj rodi-

ny ke vzdělání, její ekonomické a kul-
turní podmínky, sociální a emoční 
atmosféra ve třídě a škole), 

• zájem žáka o různé vyučovací před-
měty (souvisí s motivací), 

• možnosti školy v oblasti saturace spe-
ciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Z hlediska diagnost iky školního 
výkonu žáka je vhodné sledovat: 
• celkovou úroveň prospěchu, tj. cel-

kové rozložení známek v rámci kla-
sifikační stupnice - zda jsou známky 
rozloženy spíše v horní části (1, 2) 
nebo ve střední části (3) či ve spodní 
části (4, 5); 

• rozložení známek z jednotl ivých 
předmětů - to má vztah k přítom-
nosti specifických poruch učení 
a vztahují se k tomu i rozdíly ve vý-
konu mezi ústním a písemným proje-
vem žáka; 

• stabilita školního výkonu v čase -
výrazné zhoršení prospěchu může 
být zapříčiněno rozvojem nebo zhor-
šením chronické choroby, může mít 
vztah k rozvoji psychického one-
mocnění žáka, k postižení CNS např. 
po úrazu hlavy, k negativním změ-
nám v rámci rodiny, k nadměrné zá-
těži žáka apod. 
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4. Diagnost ika soc iá lních vztahů 
v rámci t ř í d n í h o kolektivu 

Zdravotní postižení žáka se často 
projeví problémy v jeho social izačním 
vývoji. Příčina téchto potíží bývá nej-
častěji ve snížené možnosti získávat 
přiměřené sociální zkušenosti v kon-
taktu s vrstevníky i s cizími dospělými 
osobami m i m o rodinu, dále v omezení 
jeho kompetencí , případné z důvodu 
jeho nápadnosti. To vše může ovliv-
ňovat zařazení dítěte s postižením 
do tř ídního kolektivu, soužití s tou-
to skupinou vrstevníků a vzájemnou 
interakci a vztahy mezi skupinou 
a žákem se zdravotním postižením. 
Proto je nutno, aby si pedagog všímal 
rizikových projevů v době vyučová-
ní i v dobé přestávek, aby mél přehled 
o tom, j akým způsobem žáci přestáv-
ky tráví, čemu se věnují, jaká je a tmo-
sféra v tř ídním kolektivu. Pedagog by 
měl vědět, kteří žáci jsou přirozený-
mi autoritami ve skupině, a vhodně 
využít je j ich vlivu na skupinu. Žáci 
se zdravotním postižením, kteří jsou 
integrováni v běžném školství, bývají 
rizikovou skupinou vzhledem k nega-
tivním jevům, jako jsou různé projevy 
šikany či segregace m i m o třídní kolek-
tiv. Často se ocitají v nesymetrické roli 
postiženého spolužáka, který potřebuje 
podporu, pomoc a ochranu, ale součas-
ně ze stejného důvodu není považován 
za rovnocenného kamaráda. M. Vágne-
rová (2008, s. 175) k této problematice 
uvádí: „V mateřské, resp. základní škole 

• získává dítě první větší zkušenost s pro-
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jevy běžných postojů k postiženým, a to 
právě prostřednictvím chování svých 
spolužáků, kteří je přejímají od rodičů. 
Ty nebývají vždycky jen ohleduplné, 
pozitivní a akceptující, ale i odsuzu-
jící a zavrhující, s důrazem na nízkou 
hodnotu postiženého jedince obecně. 
Handicapované dítě může být ve třídě 
přehlíženo, může zde být v izolaci, nebo 
dokonce aktivně odmítáno." 

Proto je významný přístup peda-
goga, jak k žákovi s postižením a jeho 
rodině, tak i k vrstevnické skupině 
tř ídního kolektivu a rodičům těchto 
žáků. Při nástupu žáka by mél pedagog 
vhodným způsobem informovat zdra-
vé spolužáky ve třídě i je j ich rodiče. Je 
možné se domluvit př ímo s rodiči žáka 
s postižením, že oni sami vysvětlí pro-
blém svého dítěte. To nejhorší, co lze 
v tomto případě udělat, je neinformo-
vat žáky a jej ich rodiče a tzv. nechat 
věcem volný průběh. 

Se sociálními vztahy v tř ídním ko-
lektivu úzce souvisí i sledování emoč-
ního vyladění žáků, jej ich unavitelnos-
ti, emoční lability, což může souviset 
s aktuáln ím zhoršením zdravotního 
stavu žáka, např. v důsledku nastupují-
c ího onemocnění , nebo může jít o pro-
blém zaviněný dosud nerozpoznanou 
smyslovou vadou. To může negativné 
ovlivňovat koncentraci pozornosti 
žáka a j eho práceschopnost. Žák může 
mít i problémy pramenící ze zvýšené 
citlivosti a zranitelnosti v období do-
spívání, což zvláště u jedinců se zdra-
votním znevýhodněním a postižením 
může být významné. 
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5. Diagnostika sociálně 
patologických jevů a problému 
způsobených nedostatečnou 
funkcí rodiny 

Další problémy, na jejichž diagnos-
tice (zejména dlouhodobým pozorová-
ním) se může v praxi pedagog podílet, 
jsou počátky kriminality, drogové závis-
losti, patologického hráčství apod. Tyto 
sociálně patologické jevy mívají (kromě 
jiného) svou hlavní příčinu v dysfunkci 
rodiny žáka. Kromě toho se může v rám-
ci rodiny jednat o projevy zanedbávání, 
týrání, event. sexuálního zneužívání. 
Pedagog by si měl všímat projevů žáků, 
změn v jejich chování a spolupracovat 
jak s rodinou, pokud možno, tak s vý-
chovným poradcem, metodikem pre-
vence, event. odborným poradenským 
pracovištěm. Právě proto, že s žákem 
pracuje dlouhodobé, po celou dobu jeho 
školní docházky, může mít možnost 
včas zachytit signály, které svědčí o ně-
které z výše uvedených forem sociálně 
patologického chování. V praxi je často 
obtížné tyto projevy odhalit, je nutno si 
zachovat střízlivost v odhadu, ale je třeba 
v souvislosti se zásadní změnou chování 
a výkonu žáka uvažovat i o těchto pří-
činných souvislostech, neboť v poslední 
době bohužel ve společnosti narůstá po-
čet takových případů. 

6. Diagnostika profesní orientace 

„Profesní orientace, jejíž diagnostika 
vychází z informaci, dat a poznatků dia-
gnostiky předchozích vývojových období, 

je procesem, ve kterém se jedinec cíle-
vědomě a záměrně zaměřuje na určitý 
okruh možných profesí a jehož výsledkem 
je volba povolání," (Přinosilová, 2007, 
s. 142). 

Tento proces je realizován koncem 
období povinné školní docházky, pokud 
se jedná o základní zaměření (studium, 
resp. učební obor), nebo nejpozději v ob-
dobí adolescence, kdy absolventi střed-
ních škol volí následné vysokoškolské 
studium (nebo studium na vyšší od-
borné škole) v určitém oboru či přímo 
nastupují do zaměstnání. Jedinci se 
závažnějším typem postižení začínají 
pracovat v chráněných dílnách, formou 
chráněného pracovního místa, podpo-
rovaného zaměstnávání apod. 

Diagnost ika profesní orientace 
žáků se zdravotním postižením je za-
vršena zvolením studi jního zaměření , 
učebního oboru nebo orientací na ně-
kterou jednodušší pracovní činnost , 
kterou by mohl jedinec vykonávat vzhle-
dem ke svému handicapu. Její správnost 
a přiměřenost vzhledem ke speciálním 
potřebám žáků s postižením má vliv 
na kvalitu jejich dalšího života (budoucí 
profesní uplatnění a sociální zařazení). 

Již během školní docházky je třeba 
žáka cílené připravovat na budoucí vol-
bu povolání. Důležitou roli zde má peda-
gog, jehož pomoc vychází z dlouhodobé 
znalosti žáka a jeho rodinného zázemí. 
Ze strany pedagoga je třeba sledovat již 
od 5. ročníku ZŠ rozvoj, stabilitu a po-
stupnou diferencovanost zájmů žáků, 
věnovat pozornost utváření přiměře-
ných dovedností a představ o budoucím 
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Spracovním začlenění. V diagnostice 
C pedagoga se uplatňují explorační me-

tody, které jsou doplňovány analýzou 
spontánních produktů v pracovním 

jí vyučování i v dalších formách výchov, 
£ informacemi o činnosti v zájmových 

kroužcích a volnočasových aktivitách 
žáků a vědomostmi a celkovou oriento-
vaností v odborných vyučovacích před-
mětech. 

Důležité je včas poznat kontrain-
• dikace pro výkon zvoleného povolání. 

S tím souvisí i znalost fyzických před-
pokladů žáka pro výkon zvolené profese. 
Důležitou roli zde má ve škole zejména 
třídní učitel a výchovný poradce. 

Pokud se nepředpokládá, že žák na-
stoupí na střední školu s maturitou, ale 

f zaměří se na učební obor, zaměřuje se 
pedagog v rámci pracovního vyučová-
ní na analýzu pracovní činnosti žáka 
a hodnocení jeho výsledků. Dlouhodobé 
pozorování žáka v pracovním vyučová-
ní se stává dobrým zdrojem poznatků 
a informací potřebných při rozhodování 
o profesním začlenění. 

Diagnostika v pracovním vyučová-
ní sleduje: 
• profesní zájmy a jejich trvalost, 
• psychické předpoklady pro povolání 

• (včetně osobnostních zvláštností vy-
•v plývajících ze zpracování postižení 

- sebepojetí, snížené sebehodnoce-
ni, ní, nedostatek sociálních zkušeností 

apod.), 
• úroveň požadovaných školských vědo-

; -mostí a návyků pro zvolené povolání, 
• somatické předpoklady pro povolá-

§ ní (event. kontraindikace vzhledem 
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k druhu a závažnosti postižení do bu-
doucna), 

• úroveň zručnosti, 
• pracovní návyky a předpoklady (pro 

výkon určitého povolání nebo pracov-
ní činnosti), 

• pracovní tempo a vytrvalost, 
• unavitelnost a odolnost vůči zátěži 

(obranné mechanismy při zvládání 
zátěže), 

• schopnost dorozumět se a komuniko-
vat (s ostatními členy pracovního ko-
lektivu, úroveň a rychlost dorozumí-
vání), 

• schopnost spolupráce (v rámci pracov-
ního kolektivu, ochota podřídit se), 

• samostatnost a nutná míra dopomoci 
(potřeba stálého vedení a dohledu apod.), 

• možnost uplatnění v praktickém životě. 
V procesu profesní orientace se často 

setkáváme s nepřiměřenými představa-
mi jak ze strany handicapovaných žáků, 
tak i jejich rodin. Nejčastěji je to: 
• přecenění schopností žáka jeho rodiči 

a z toho vyplývající nevhodné ovlivňo-
vání, 

• žáci s postižením a jejich rodiče ne-
mají dostatek objektivních informací 
o uvažované profesi, 

• žáci se pro povolání rozhodují jen 
na základě jednostranných informací 
a ne komplexních poznatků o povolání, 

• neznalost nebo podcenění kontrain-
dikace zvoleného povolání vzhledem 
k typu a závažnosti, event. prognóze 
zdravotního postižení, 

• celkový nedostatek informací o tom, 
jaké profese mohou být žákovi dopo-
ručeny v souvislosti s postižením. 
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Na volbu povolání, resp. studijního 
oboru má vliv i vzdálenost školy od mís-
ta bydliště a nutnost denního dojíždění, 
event. pobyt na internátu během pra-
covního týdne, celková délka přípravy 
na povolání, možnost uplatnění v da-
ném oboru na trhu práce v regionu byd-
liště, očekávaná výše mzdy, ekonomická 
úroveň rodiny. 

Na diagnostice profesní orientace 
a volby povolání se podílejí poradenská 
pracoviště, jako je pedagogicko-psycho-
logická poradna - PPP (v případě žáků se 
specifickými poruchami učení), speciál-
népedagogická centra - SPC (pro žáky 
se zdravotním postižením) a informační 
a poradenská střediska - IPS (pro volbu 
povolání při úřadech práce). IPS mají 
informace o jednotlivých typech škol, 
učilišť a oborů včetně informací o poža-
davcích na zdravotní úroveň žáků a ná-
ročnosti studia. Mají k dispozici přehled 
o počtech přijímaných žáků a o situaci 
na trhu práce v jednotlivých oborech. 
IPS spolupracují s výchovnými poradci 
na všech úrovních škol, s PPP i SPC. 

Komplexní diagnostika profesní 
orientace a volby povolání je v pora-
denském zařízení zaměřena na následu-
jící oblasti: 
• anamnestické údaje (informace z ro-

dinné a osobní anamnézy,-z anamnézy 
žáka, z vyšetření rodinného, školního 
a mimoškolního prostředí žáka); 

• oblast motoriky a grafomotoriky 
(hrubá i jemná motorika, úchopy), 
diagnostika této oblasti se řídí zvole-
ným typem profese či studijního za-
měření; 

• rozumové schopnosti (diagnostiku 
provádí psycholog standardními inte-
ligenčními testy); 

• lateralita (problém vynucené laterality 
v důsledku zdravotního postižení); 

• komunikační schopnost; 
• osobnostní charakteristiky (včetně ci-

tové a sociální oblasti). 

Diagnostika profesní orientace 
z pohledu nejčastějších zdra-
votních postižení 

Diagnostika zaměřená na profesní 
orientaci jedinců se zdravotním po-
stižením je komplexního charakteru 
a podílí se na ní odborníci z oblasti 
medicíny, psychologie, speciální pe-
dagogiky a sociální oblasti. V praxi se 
v diagnostice profesní orientace na od-
borném pracovišti (PPP, SPC) u žáků se 
zdravotním postižením uplatňuje po-
měrné jednotné schéma, jehož součástí 
je vyjádření odborného lékaře (lékařská 
zpráva), zpráva a doporučení pedago-
ga, rozhovor se žákem se zaměřením 
na motivy jeho volby dalšího studijního 
či profesního zaměření a psychologic-
ké vyšetření, které směřuje k poznání 
mentálních i osobnostních kompetencí 
žáka s postižením pro předpokládaný 
obor. Toto schéma není pochopitelně 
neměnné, k určité variabilitě při jeho 
aplikaci v praxi dochází v souvislos-
ti s druhem a závažností zdravotního 
omezení dotyčného žáka a s přihlédnu-
tím k možnostem a kvalitě jeho rodin-
ného zázemí. 
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F U žáků s tělesným postižením je 
I důležité zvolit takový obor, aby byl pro 
Kjedince perspektivné vhodný a pohy-
'í bově zvládnutelný. Výběr je jednodušší, 

pokud je žák ve škole úspěšný a má před-
I poklady pro další středoškolské, event. 
i" následně i vysokoškolské studium. 

V opačném připadé jsou voleny prak-
t i c k é obory a zde je nutno brát v potaz 
• omezení vyplývající přímo z typu a zá-
f vážnosti tělesného postižení. 

& Lékařská zpráva by měla poskyt-
nout informace o možnostech a omeze-
ních žáka, které jsou v přímé souvislosti 

j s jeho tělesným postižením, a měla by se 
i prognosticky vyjádřit, zda bude jedinec 

open i v budoucnu v daném oboru 
racovat, aniž by výkon profese byl kon-

indikován k jeho zdravotnímu po-
ižení. V opačném případě by žák sice 

získal profesní kompetence, ale po určité 
době by musel povolání zanechat, po-
bírat buď invalidní důchod, nebo projít 

ikvalifikací (pokud by tato nabídka ze 
itrany společnosti vůbec byla reálná). To 

;vše by mělo negativní dopad na kvalitu 
jeho života a na oblast jeho sebehodno-
cení. (V této souvislosti zatím odhlíží 
autor článku od problematiky získaných 

Pstižení, neboť to je spíše problematika 
dobí dospělosti). 

H Mezi nejčastéjší tělesná postižení 
v. období školního věku patří zejména 
formy mozkové obrny a vady páteře, kde 
je nutné zohlednění při výběru profe-
se se zaměřením na jemnou motoriku 

V(úchopy, manipulace), ale i oblast hrubé 
motoriky (zátěž dolních končetin, páte-
ře apod. při výkonu povolání), proto by 

mělo být vyjádření odborného lékaře 
v tomto směru zcela konkrétní s ohle-
dem na budoucnost žáka. 

Zpráva a doporučení pedagoga vy-
chází z dlouhodobé znalosti a sledování 
žáka, zejména v úkolových situacích, 
s ohledem na jeho samostatnost, resp. 
potřebnou míru podpory, na chování 
v zátěži, kterou úkolové situace pro žáka 
mohou představovat, na komunikační 
kompetence a na schopnost spolupráce 
v rámci pracovního kolektivu. 

Rozhovor se žákem má objasnit jeho 
přání a představy vztahující se k volbě 
profesního zaměření, zájmy a motiva-
ci, samostatnost při volbě oboru, event. 
přání rodiny a reálnost hodnocení vlast-
ních předpokladů klienta pro daný obor. 

Psychologické vyšetření zjišťuje úro-
veň a strukturu rozumových předpokla-
dů a speciálních schopností pro studijní, 
resp. učební obor, včetně vyšetření osob-
nosti. Volba metod závisí na závažnosti 
tělesného postižení a možnostech kli-
enta zejména ve vztahu k úrovni jemné 
motoriky a oromotoriky. 

U žáků se zrakovým postižením 
může být volba profese vyjádřením 
snahy vyrovnat se zdravým vrstevní-
kům a potvrdit si tak své kompetence. 
Žák se zrakovým postižením může být 
nevhodné ovlivňován přílišnými ambi-
cemi rodiny. Zde je rovněž důležité po-
suzovat získané informace komplexně 
a ve vzájemných souvislostech. 

Lékařská zpráva by měla podrobné 
informovat o aktuálním stavu zrako-
vých funkcí a o očekávané prognóze 
do budoucna. Lékař by měl odhadnout 
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případné riziko zhoršování zrakové 
vady až event. ztráty zraku v budouc-
nosti. Tyto skutečnosti by nemély být 
podceněny při výběru a rozhodování 
o vhodném profesním zaměření pro 
žáka se zrakovým postižením. 

Zpráva a doporučení pedagoga se týká 
školní úspěšnosti žáka a využití jeho 
schopností. Součástí informací by mél 
být i rozptyl klasifikace z jednotlivých 
předmětů, který je mimo jiné informací 
0 zájmovém zaměření a vyhranění žáka. 
U žáků s těžším zrakovým postižením 
je významná schopnost samostatnosti 
(mimo jiné samostatný pohyb ve volném 
prostoru), která je důležitým předpokla-
dem pro zvládání požadavků edukace 
a pozdějšího plnění profesní role. 

Rozhovor se žákem je zaměřen na zá-
jmy a motivaci vztahující se ke zvole-
nému oboru. Současné je dobré vědět, 
zda si obor zvolil žák sám, či se na volbě 
podílela škola, nebo si tuto volbu přeje 
rodina. Z důvodů menší sociální zku-
šenosti žáka totiž nemusí být jeho volba 
přiměřená zdravotnímu stavu a jeho in-
dividuálním možnostem. 

Psychologické vyšetření posuzuje men-
tální i osobnostní předpoklady žáka pro 
vybraný obor a využívané standardní me-
tody musí být přizpůsobeny možnostem 
žáka se zrakovým postižením (zvětšení 
písma, úprava pomůcek apod.). Vyšetření 
osobnosti by mělo být zaměřeno na zís-
kání informací o emoční stabilitě, osob-
nostní vyrovnanosti a odolnosti k zátěži. 
1 zde je třeba upravit podle potřeb klienta 
způsob prezentace metod (ústné, z mag-
netofonové nahrávky), neboť osobnostní 

dotazníky, které psychodiagnostika pro 
tyto účely často využívá, nelze u osob 
s těžkým zrakovým postižením apliko-
vat, apod. Je třeba se vyhnout časovému 
zatížení při plnění úkolů, neboť to je pro 
žáka s těžkým zrakovým postižením 
stresující. 

U žáků s těžkým sluchovým posti-
žením může být volba profesního zamě-
ření více komplikovaná, resp. omezená 
ve své nabídce. Při volbé dalšího studia 
a profesní přípravy by mělo být přihlí-
ženo nejen ke schopnostem, dovednos-
tem a motivaci žáka, ale i ke kvalitě jeho 
rodinného zázemí, které u tohoto typu 
postižení hraje velkou roli. 

Lékařská zpráva zhodnocuje stav 
sluchových funkcí, závažnost postižení, 
způsob komunikace a prognózu do bu-
doucna, která se rovněž, tak jako u zra-
kového postižení, může týkat zhoršová-
ní až ztráty sluchu. 

Zpráva a doporučení pedagoga hod-
notí školní úspěšnost žáka. Je třeba říci, 
že dosažené výsledky nemusí v pra-
xi přesné odpovídat možnostem žáka. 
V běžné škole mohou mít pedagogové 
tendenci hodnotit žáky se sluchovým 
postižením mírněji. Rozložení známek, 
zejména v jazykových předmětech, pak 
diferencuje přednosti a nedostatky žáka. 

Rozhovor se žákem bude probíhat 
za specifických podmínek. Je třeba znát 
a respektovat způsob komunikace žáka. 
V případě žáků se závažným sluchovým 
postižením to je nejčastěji komunika-
ce znakovým jazykem, z čehož vyplývá 
nutnost přítomnosti t lumočníka zna-
kového jazyka. Pokud žák komunikuje 
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verbálné a využívá k porozumění odezí-
rání, je třeba přizpůsobit způsob i délku 
rozhovoru jeho možnostem. Rozhovor 
by měl být zaměřen na zájmy, motivy 
a představy, které vedly k volbě přísluš-
ného profesního zaměření, a na infor-
mace o event. přizpůsobení žáka po-
žadavkům a přání rodiny, s č ímž se lze 
v praxi rovněž setkat. 

Psychologické vyšetřeni posuzuje 
mentální i osobnostní předpoklady žáka 
pro zvolený obor. Nutným předpokla-
dem je zajistit dokonalé porozumění 
úkolům v testové situaci a spolupráci kli-
enta. I zde bývá z těchto důvodů nutná 
přítomnost tlumočníka do znakového 
jazyka. Pokud jsou v rámci diagnosti-
ky použity verbální metody, je nutno 
na výsledky pohlížet jako na měřítko 
aktuálních verbálních kompetencí, a ni-
koli jako na měřítko rozumových schop-
ností! Vyšetření osobnosti by mělo být 
zaměřeno na míru odolnosti vůči zátě-
žovým situacím. U sluchového postižení 
většinou nelze využít osobnostní dotaz-
níky, proto jsou významné informace 
od rodičů, ze školní zprávy a z pozoro-
vání žáka. Další možností diagnostiky 

T,osobnosti jsou projektivní metody. Při 
jejich administraci je důležitá přítom-
nost tlumočníka znakového jazyka, aby 
byl zpřesněn klientův způsob řešení tes-
tové situace. Osobnost jedince s těžkým 

tchovým postižením je základní va-
dou ovlivněna, což je dáno absencí zvu-

ivých podnětů z prostředí a problémy 
v komunikaci se sociálním prostředím. 
Fejich chování bývá obvykle nápadné 
arvétšinovou nepoučenou společnos-

tí bývá hodnoceno negativné. Podílí se 
na tom sklon jedinců se sluchovým po-
stižením k impulzivním reakcím, afek-
tivním výbuchům a omezené možnosti 
autoregulace chování, což ztěžuje jejich 
schopnost sociální adaptace. 

Diagnostika profesní orientace 
u žáků s mentálním postižením vychá-
zí z etiologie postižení a jeho závažnosti. 
Pro účely profesní orientace je důležité 
znát individuální profil schopností, do-
saženou míru nezávislosti a schopnost 
adaptace na požadavky prostředí. 

Lékařská zpráva je zaměřena na pří-
činy a závažnost mentálního postižení, 
na přítomnost event. dalšího souběžné-
ho postižení (např. tělesné, smyslové po-
stižení), a to jak z hlediska současného 
stavu, tak i s výhledem do budoucna. 

Zpráva a doporučení pedagoga infor-
muje o dosavadním průběhu edukace, 
o školní úspěšnosti žáka, osobním pra-
covním tempu a motorických schopnos-
tech z hlediska jeho možností pro další 
vyučení či zaučení. V této souvislosti 
lze zmínit výzkumy (Zikl a Manéno-
vá, 2012; Zikl, Tomášková, Zajíčková, 
2012), které jsou zaměřeny na manuální 
dovednosti a funkční motorické schop-
nosti horních končetin žáků s lehkým 
mentálním postižením. Zikl a Mané-
nová (2012) uvádějí, že integrovaní žáci 
s mentálním postižením potřebují vyšší 
míru podpory při rozvoji manuálních 
kompetencí než jejich zdraví spolužáci, 
a vyšší míru časové dotace při rozvo-
ji manuálních schopností, což ne vždy 
je respektováno ze strany pedagogů 
v hlavním vzdělávacím proudu. Důvody 
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můžeme spatřovat v tom, že žáci s leh-
kým mentálním postižením se mohou 
v této oblasti jevit pedagogovi zdánlivé 
na podobné úrovni jako intaktní žáci. 

Rozhovor se žákem lze realizovat 
u žáků s lehkým mentálním postižením, 
event. omezeně u středné závažného po-
stižení. Spíše však získáváme informace 
0 zájmech a motivaci žáka z rozhovoru 
s rodiči. U tohoto typu postižení je také 
pravděpodobné, že výběr dalšího zařa-
zení žáka se řídí spíše doporučením ško-
ly a rodiny než vlastní volbou žáka. 

Psychologické vyšetření se zaměřuje 
na zjištění profilu intelektových schop-
ností, jejich praktickou využitelnost 
a na vyšetření osobnosti. Využití stan-
dardních diagnostických metod je pod-
řízeno možnostem žáka. Kromě zjištění 
úrovně a profilu rozumových schopností 
záleží z hlediska zařazení do společnosti 
1 na schopnosti jejich praktického vy-
užití, na schopnosti učit se, na přístu-
pu k řešení úkolů (stereotypie myšlení, 
adaptace na vnější podmínky prostředí), 
na osobním psychomotorickém tempu, 
na míře samostatnosti při řešení úkolů, 
na úrovni komunikace a na ochotě spo-
lupracovat. 

Vyšetření osobnosti sleduje osob-
nostní specifika, která souvisejí s etiolo-
gií postižení (např. organické postižení 
CNS vs. Downův syndrom). Jedná se 
o zvýšenou emoční dráždivost a labili-
tu, hyperaktivitu, poruchy koncentrace 
pozornosti, impulzivitu a omezenou au-
toregulaci chování, které zasahují svým 
vlivem i do oblasti mentálních kompe-
tencí. Z hlediska profesního zařazení je 

důležitá také motivace, míra odolnosti 
vůči zátěži a způsob jejího zvládání. 

Z důvodu mentálního znevýhodnění 
žáka získáváme informace spíše z jeho 
pozorování v průběhu diagnostické situ-
ace, popř. rozhovorem s rodiči. 

Z á v é r 

Předkládaný text se pokusil analyzo-
vat nejčastější oblasti diagnostiky ve spe-
ciální pedagogice, se kterými se pravděpo-
dobné setká pedagog integrovaného žáka 
se zdravotním postižením v období zá-
kladní školní docházky. V této souvislosti 
je třeba říci, že pedagogové působící v běž-
ném školství nebývají dostatečné vzděláni 
a informováni v problematice zdravotní-
ho postižení. Často se v této problemati-
ce začínají orientovat teprve na základě 
aktuální potřeby, když je do jejich třídy 
zařazen integrovaný žák. Vzhledem k ten-
dencím společnosti rozšiřovat vzdělávání 
žáků s postižením v hlavním vzdělávacím 
proudu je nezbytné myslet i na další vzdě-
lávání a kvalitní odbornou přípravu peda-
gogů, kteří mají tyto žáky vzdělávat. 
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