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Resumé: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou dětí s Downovým syndromem 

v mateřské škole.  Cílem bylo komplexní hodnocení dítěte se zaměřením na  specifika 

řečového vývoje a zlepšení komunikačních dovedností, vycházející z potřeby zmapovat 

jejich úroveň.  Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Část teoretická, která vysvětlovala za 

pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů  pojmy mentální retardace, integrace, 

vzdělání, diagnostika, Downův syndrom a historie jeho vzniku. Popsala příčiny, 

odlišnosti ve fyziognomii, pozici dítěte v rodině i v mateřské škole. Praktická část se 

zabývala úrovní hodnocení komunikačních dovedností dítěte s Downovým syndromem, 

včetně sledovaných oblastí. Průzkum byl prováděn studiem spisové dokumentace 6 dětí 

a jejich pozorováním. Pomocí dotazníků zjišťoval úroveň znalostí 18 učitelek 

mateřských škol o této problematice. Za největší přínos práce lze považovat podrobné 

zmapování úrovně hodnocení komunikačních dovedností, vybraných oblastí 

a možnostmi jejich zlepšení. Opodstatnění speciální pedagogické  péče v mateřské škole 

a důležitost  individuálního vzdělávacího plánu.  
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Summary:  
The bachelor work dealt with the problematics of children with  Down´s syndrome 

at nursery school. A complex evaluating of a child with  intention on the specifics of 

speech development and improving communication skills – going out of the need of 

charting their standart was the goal. The work was created by two fundamental domains. 

The theoretical part explained – with the help of compling and presentation of 

professional resources – the items of mental retardation, integration, education, 

diagnosing, Down´s syndrome and the history of its start. It described the causes, 

differences in physiognomy , position of a child in the family and at nursery school. The 

practical part dealt with the level of evaluating the communication skills of a child with 

Down´s syndrome , including the observed branches. Reserch was pursued by studying 

paper documents and by observing of 6 children. With the help of a questionaire, it 

investigated the standart of knowledges of this problematics on 18 nursery school 

teachers. A detailed charting of the level of evaluating the communication skills, 

exqusite branches and the possibilities of their improvements, giving substance to 

special pedagogical care at nursery school and the importance of individual education 

plan can be claimed the main contribution of this work. 

 

Keywords: 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat dětmi s Downovým syndromem 

v prostředí mateřské školy.  Pracuji již dvanáct let v mateřské škole se speciálními 

třídami. Jsou zde integrovány děti s různými postiženími, ať už tělesnými, smyslovými, 

děti s diagnózou diabetes. Nejčastějším postižením stále zůstává postižení mentální. 

Máme zde několik dětí s lehkou mentální retardací, středně těžkou, ale i hlubokou. 

Právě zde jsem se poprvé setkala také s dětmi s Downovým syndromem. Dané 

onemocnění mě velice zaujalo,  a proto jsem začala shánět stále nové materiály 

a postupy ve vzdělávání a výchově u takto malých dětí právě v předškolním věku.  

Zjistila jsem, že o tomto onemocnění, právě proto, že je vřazováno mezi mentální 

retardace, není tolik přístupného materiálu. To byl také jeden z důvodů, proč jsem si ho 

vybrala jako téma své práce. 

Jak uvádí Švarcová (2006), děti s mentálním postižením tvoří mezi zdravotně 

postiženými specifickou skupinu.  Přesto, že jich je poměrně hodně, ještě stále 

přetrvávají  mezi lidmi názory tyto děti neukazovat, zbytečně se jimi nezabývat. Někdy 

mohou být postoje vůči nim dokonce nepřátelské. Tyto názory nemá pouze široká 

veřejnost, ale někdy se s nimi můžeme setkat i u veřejnosti odborné.  

Maminky, kterým se narodí dítě s mentálním postižením s Downovým syndromem, 

se někdy setkávají s doporučením, aby dítě daly do ústavu a pořídily si nové. V tomto 

přístupu se často projevuje naprosté nepochopení potřeb dětí s mentální retardací. 

Bohužel  se stává, že mentální retardace je někdy chápána většinovou společností jako 

stigmatizující postižení. Vyplývá to ze skutečnosti, že někdy je těžké se s těmito dětmi 

dorozumět. Jejich reakce nejsou standardní, projevují se u nich odlišnosti v chování. 

A co je nejvíce viditelné, odklánějí se ve svých projevech od standardní normy. To vše 

a mnoho jiného vede společnost k tomu, že přisoudila dětem s mentálním postižením, 

tudíž i dětem s Downovým syndromem, velmi nízký sociální status.  

Podle Vágnerové (2004) je mateřská škola  zpravidla první institucí, ve které se 

rodina dětí s Downovým syndromem seznamuje s možnostmi výchovy, novými postupy 

ve vzdělávání, ale také s možnostmi svého postiženého dítěte. Pro rodiče takto 

postižených dětí bývá celodenní péče velmi vyčerpávající. Prožívají nejistotu ve vztahu 

ke svému dítěti, někdy jsou nerealističtí v očekávání výkonů dítěte. Mají pocit izolace, 

ve většině případů zůstává rodina osamocena. 

Právě mateřská škola by měla pomoci překlenout rodičům různé překážky. Přesto, 

že s postiženými dětmi pracuji dvanáct let, stále se vzdělávám, hledám nové formy 
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práce s těmito dětmi. Předškolní věk je nejdůležitějším obdobím, neboť pro malé děti je 

přirozené opakování, napodobování. Právě děti s Downovým syndromem jsou velmi 

pozitivně naladěné a mají potřebu opakovat po ostatních. To se snažíme ve své práci 

využít.  

Cílem práce je komplexní hodnocení dětí s Downovým syndromem v mateřské 

škole,  zaměření na specifika jejich  řečového vývoje a na zlepšení jejich komunikačních 

dovedností. K získání informací chceme použít studium spisové dokumentace, metodu 

pozorování dětí s Downovým syndromem po dobu několika měsíců v mateřské škole. 

Pomocí dotazníků učitelkám mateřských škol ověříme, zda včasné  zařazení dítěte 

s Downovým syndromem do mateřské školy může napomoci rychlejšímu rozvoji dítěte, 

zvláště v oblasti komunikačních dovedností, sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky. 

Očekávaným přínosem bakalářské práce je potvrzení pozitivního přínosu výchovně 

vzdělávací práce v mateřské škole, která stimuluje rozvoj komunikačních dovedností 

u dítěte s Downovým syndromem a má vliv na jeho optimální vývoj.  

V teoretické části bakalářské práce se zaměříme na vysvětlení pojmu mentální 

retardace, Downův syndrom. Popíšeme historii vzniku Downova syndromu a srovnáme 

postoje společnosti v minulosti a dnes. Dále se budeme zabývat příčinami vzniku 

nemoci a odlišnostmi ve fyziognomii dětí s Downovým syndromem. Přiblížíme si  

pozici  dítěte s Downovým syndromem v rodině a v mateřské škole. Vysvětlíme pojem 

integrace a podrobněji se budeme zabývat výchovou a vzděláváním dětí s Downovým 

syndromem v předškolním věku. Popíšeme metody práce s těmito dětmi, používané 

v mateřské škole.  Dotkneme se péče o rodiny s dětmi s Downovým syndromem.  

V praktické části si přiblížíme její cíl a stanovení předpokladů. Popíšeme použité 

metody, průběh průzkumu a zkoumaný vzorek. Pomocí tabulek a grafů budeme 

interpretovat výsledky průzkumu.  Celkové výsledky praktické části shrneme. V závěru 

práce provedeme celkové zhodnocení přínosu práce a stanovíme navrhovaná opatření. 

Nezbytnou kapitolou je seznam použitých informačních zdrojů a seznam příloh. 
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2 Teoretická část  

2.1 Downův syndrom 

2.1.1  Vymezení pojmu Downův syndrom, co je to syndrom, historie onemocnění, 

postoje společnosti 

Vymezení pojmu Downův syndrom 

Downův syndrom, který je někdy také označován jako Downova nemoc, je 

nejrozšířenější formou mentální retardace. Mentální retardace je vývojová porucha 

psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech oblastech jeho osobnosti. Možnosti 

výchovy a vzdělávání takto postižených jedinců jsou závislé na stupni postižení. 

Charakteristika mentální retardace, jak ji uvádí Pipeková ( 2006, s. 269), vypadá takto: 

„Mentální retardace je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových 

schopností ( schopnost myslet, učit se a přizpůsobit se svému okolí), k němuž dochází 

v průběhu vývoje jedince“. Mentální retardace může být buď vrozená (sem spadá 

i Downův syndrom), nebo získaná (do dvou let života dítěte). Bylo prokázáno, že 

všechny děti s Downovým syndromem mají sníženou úroveň rozumových schopností. 

Některé jsou v pásmu lehké mentální retardace (IQ 69 – 50), u jiných byl naměřen silně 

snížený intelekt (IQ 34 – 20), což spadá do pásma těžké mentální retardace.  Autoři, 

kteří se zabývají studiem Downova syndromu, se však shodují na tom, že většina dětí 

s tímto onemocněním vykazuje známky středně těžké mentální retardace (IQ 49 – 35). 

Podle Švarcové (2006) má velký vliv na dosažení vyšší úrovně rozumových schopností  

výchova v rodině oproti ústavní péči.  

 

Syndrom  

Jak uvádí  Selikowitz (2005), syndrom je soubor příznaků, které se projevují 

současně. Downův syndrom, který se projevuje ihned po narození, je vrozený a vzniká 

v důsledku abnormálního vývoje plodu již v těle matky. Tento syndrom byl pojmenován 

po doktoru J. L. Downovi.  

 

Historie onemocnění  

Víme, že lidé trpící tímto onemocněním zde byli vždycky. Mnoho dětí, které se 

narodily s Downovým syndromem, ovšem zemřelo. 

 První zaznamenané osoby s těmito charakteristickými rysy byly nalezeny 

v Cáchách roku 1515. 

Jako samostatná diagnóza byl Downův syndrom uznán v roce 1866. Podíl na jeho 
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výzkumu měl doktor John Langdon Down. Tento anglický lékař, který pracoval 

v Surrey, poprvé velmi podrobně popsal všechny charakteristické rysy daného 

syndromu. Další neméně významnou osobností je doktor Waardenburg, který přišel s na 

tu dobu odvážnou myšlenkou, že příčinou onemocnění by mohla být chromozomální 

abnormalita. Víme, že teprve v roce 1959 se jeho názor potvrdil. Jak popisuje Pueschel 

(1997), zasloužil se o to doktor Lejuene se svými kolegy. 

 

Postoje společnosti  

Jak uvádí Selikowitz (2005), tyto děti byly v dobách minulých chybně nazývány 

„ mongoloidními“. Označení vzniklo také proto, že děti s diagnózou Downův syndrom 

svými znaky připomínaly obyvatele asijského vzezření. Dnes je již toto označení 

překonané a je považováno za diskriminující.  

Postoje společnosti se měnily velmi pomalu a těžko. Bohužel se ještě dnes 

setkáváme s názory, že takové děti do společnosti zdravých jedinců nepatří. Většina 

společnosti má již ale názor zcela odlišný. Můžeme srovnávat smutný život, který čekal 

mentálně postižené dítě v minulosti. Ve většině případů bylo zavřené v ústavech, kde 

živořilo. Rodiny, které přesto chtěly vychovávat takto postižené dítě doma, byly 

vyčleněny ze společnosti. Dnes je již situace naštěstí jiná. Vznikají stále nová 

a specializovaná zařízení, kde tyto děti mohou být  vychovávány, aniž by je někdo 

odloučil od rodičů. Je jim poskytována vysoce odborná a specializovaná péče již 

od narození. Rodiče se mohou setkávat v různých sdruženích, trávit společně čas se 

svými dětmi a nikdo je neodsuzuje. Také nová pomoc a služby, které jsou potřebné pro 

určitá období života těchto dětí od narození až do smrti, jsou právně ošetřené 

v zákonech. Vidíme, že i veřejnost s rodinami těchto dětí soucítí a snaží se jim pomoci. 

Je také daleko více informována.  

 
2.1.2  Příčiny vzniku  

Jak popisuje Pueschel (1997) ,Downův syndrom byl poprvé popsán před více než 

sto lety. Po celou tuto dlouhou dobu hledala lékařská věda odpovědi na otázky, jak 

vzniká toto onemocnění a jaké jsou jeho příčiny.  

Zpočátku to byly chybné hypotézy o alkoholismu, syfilis, TBC. Někteří vědci se 

domnívali, že jde o návrat k primitivnímu druhu. Teprve v roce 1959 Lejeune objasnil, 

že dítě s Downovýn syndromem má jeden chromozom navíc. Downův syndrom nastává, 

pokud na 21. místě je nadbytečný jeden chromozom. Tím se stane, že konečný součet 

chromozomů není 46, ale 47. Diagnóza tudíž zní trizomie 21. Vadné dělení buněk 
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nastává buď ve spermii, ve vajíčku, nebo během prvního dělení po oplodnění. Víme, že 

množství 21. chromozomu a způsob, jakým toto onemocnění vzniká, může mít trojí 

podobu.  

 

Trizomie 

Je známo, že asi 95% dětí s diagnózou Downův syndrom má tuto formu 

chromozomální abnormality. Je to nejběžnější forma daného onemocnění. Místo 

obvyklého 21. chromozomu předá jeden z rodičů chromozomy dva. Lékaři v současné 

době ještě nedokáží vysvětlit, proč k tomu dochází. Bylo vysloveno již hodně názorů. 

Jedním z faktorů, patrně nejvýznačnějším, se jeví věk matky. Je potřeba zdůraznit, že je 

to pouze jeden z mnoha faktorů, z nichž většina ještě není známá. Z dostupné odborné 

literatury také víme, že toto onemocnění nepochází výhradně od matky. Přibližně u 20% 

dětí s trizomií pochází nadbytečný chromozom ze spermie.  

 

Translokace  

Tato vada , jak uvádí  Pueschel (1997), se objevuje u 3 až 4% dětí s Downovým 

syndromem. Translokace znamená přemístění. Z genetického hlediska je důležité zjistit, 

zda se jedná právě o translokaci, protože asi u třetiny těchto dětí je jeden z rodičů 

„ původcem“. Je zde riziko, že  tento „ nositel“ bude mít také další dítě s Downovým 

syndromem. Naštěstí je u nás genetické poradenství na dobré úrovni, pomocí testů 

se toto dá zjistit.  

 

Mozaicismus  

Tento typ chromozomální poruchy u dětí s Downovým syndromem je nejméně 

běžný. Vyskytuje se asi u 1% dětí. Je zvláštní tím, že nadbytečný 21. chromozom se 

objevuje pouze v některých buňkách. Ostatní buňky jsou zcela v pořádku. Podle řady 

autorů u dětí s tímto typem onemocnění nejsou tak zřetelné rysy a odlišnosti ve 

fyziognomii.  

 

V posledních letech byly publikovány další  teorie o původu Downova syndromu. 

Bylo vysloveno podezření, že podávání různých léků, ať už hormonálních, nebo 

imunologických, vystavování rentgenovým paprskům, virová onemocnění a hormonální 

problémy mohou vést k narození dítěte s Downovým syndromem. 

 Zatím ovšem neexistuje přímý důkaz o správnosti těchto teorií. Obecně víme, že 

děti s Downovým syndromem se rodí nejčastěji matkám starším 35 let. Lékaři proto 
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těmto matkám doporučují, aby podstoupily prenatální test, který určí, zda je plod 

v pořádku.  

 

2.1.3  Prenatální diagnostika  

V posledních desetiletích zaznamenala v našem státě prenatální diagnostika velký 

rozvoj díky nově vyvinutým technologiím. Nejznámější z nich je odběr plodové vody 

(amniocentéza). Mezi další patří biopsie choriových klků, vyšetření ultrazvukem atd. 

Tyto metody přispívají velkou měrou k včasnému odhalení anomálií při vývoji plodu.  

Rodiče tak mohou být včas informováni a genetičtí poradci jim mohou podat velmi 

přesné informace. Tak je tomu i v případě Downova syndromu. Tyto techniky s sebou 

ovšem nesou i určitá rizika jak pro matku, tak i pro ještě nenarozené dítě. Jak popisuje 

Pueschel (1997), bylo potřeba stanovit určitá pravidla o použití těchto vyšetření. 

Provádějí se matkám ve věku 35 let nebo starším, dále  pokud je otec ve věku 45 až 50 

let nebo starší. Dalším kritériem je sourozenec s Downovým syndromem, balancovaná 

translokace u jednoho z rodičů a v neposlední řadě i rodiče s nějakou chromozomální 

poruchou.  

Medicína ještě nepokročila tak daleko, aby bylo možné operovat dítě s Downovým 

syndromem v průběhu těhotenství matky, proto po odhalení této diagnózy doporučují 

lékaři přerušení těhotenství. Nesmíme zde pominout morální aspekty, které rodiče vedou 

k tomu, aby těhotenství neukončili a přivedli své dítě na svět. Zde se názory různí. 

Někteří zastánci prenatální diagnostiky preferují narození pouze zdravého dítěte, jiní 

odborníci a laická veřejnost smýšlí tak, že každé dítě má právo se narodit a prožít 

plnohodnotný život.  

Rodiče dětí s Downovým syndromem většinou shodně vypovídají, že přes všechnu 

bolest, starosti a zdravotní problémy by svoje rozhodnutí neukončit těhotenství nikdy 

nezměnili.  

Odborníci i laická veřejnost považují za velmi důležité dostat co nejvíce informací. 

Proto pokud je u ještě nenarozeného dítěte diagnostikován Downův syndrom, je potřeba 

obrátit se na genetickou poradnu. Zde by se mělo rodičům dostat více rad a vysvětlení. 

Měli by mít možnost půjčit si odbornou literaturu. Genetičtí poradci by jim měli reálně 

vysvětlit, co je čeká, co péče o takto postižené dítě obnáší, jaké jsou přidružené 

zdravotní problémy, prodiskutovat s nimi sociální, lékařské a psychologické aspekty. Je 

vhodné rodičům nabídnout, aby se setkali s nějakou rodinou, která již takto postižené 

dítě vychovává.  

V žádném případě by odborníci neměli vyvíjet na již tak vyděšené rodiče nátlak, 
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aby zvolili přerušení těhotenství. Z výpovědí některých rodičů víme, že i to se stává. 

Doporučení typu, ať si pořídí nové dítě, je velmi nemorální. Lékaři, byť mají někdy 

zcela odlišný názor, by měli mít úctu k hodnotě člověka a respektovat rozhodnutí, které 

rodiče učiní. 

 

2.1.4  Fyziognomie dětí s Downovým syndromem  

Podobně jako u ostatních dětí, ať už zdravých, nebo dětí s  postižením, musíme 

počítat s tím, že jsou fyzické geny ovlivněny genetickou výbavou, se kterou se dítě 

s Downovým syndromem narodí. Každé dítě dědí své geny po matce i otci. Jak uvádí 

Švarcová (2006), děti s Downovým syndromem mají své specifické rysy. Ty je částečně 

odlišují od  rodičů a sourozenců. Víme, že geny z dodatečného chromozomu 21 jsou za 

odlišný vývoj zodpovědné. 

 

 Fyziognomie dětí s Downovým syndromem, jak ji uvádí Pueschel ( 1997, s. 38-40), 

vypadá takto:  

• Hlava tohoto dítěte je ve srovnání se zdravým dítětem menší, v zadní části je 

plochá. To způsobuje kulatý vzhled. U měkkých částí lebky trvá déle uzavření.  

• Obličej malých dětí má plošší vzhled, jelikož nemají dostatečně vyvinuté 

obličejové kosti. Je patrný malý nos. Některé děti také mají zúžené nosní 

průduchy. Dlouhou dobu si lidé mysleli, že děti s Downovým syndromem mají 

šikmé oči. Je to způsobeno výraznou kolmou kožní řasou ve vnitřním koutku 

oka, zvanou bilaterální epikantus. Uši a ústa bývají o něco menší než u normální 

populace. U některých dětí také pozorujeme velký jazyk, který vyčnívá z ústní 

dutiny. Tyto děti mají svalovou hypotonii, která často postihuje i žvýkací svaly 

a svalstvo úst. To může mít za následek i špatné postavení zubů. Růst zubů u dětí 

je často opožděn, ale mívají malou kazivost.  

• Krk mají děti krátký a mohutnější.  

• Hrudník má u některých případů zvláštní tvar. Objevuje se vpáčená prsní kost, 

nebo někdy tato kost vyčnívá.  

• Přibližně 40% dětí s Downovým syndromem trpí srdečními vadami, někdy je 

srdce zvětšené. Srdeční vady se projevují šelestem na srdci.  

• Plíce u dětí jsou ve většině případů v pořádku, pouze někdy se vyskytují plíce 

nedostatečně vyvinuté.  

• Asi 90% dětí má malou pupeční kýlu, nevyžaduje ale chirurgický zákrok. 

Většinou se uzavře růstem dítěte.  
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• Končetiny mají obvykle normální tvar, ruce a chodidla jsou malé a silné. Většina 

dětí má krátké prsty, malíček bývá zakřivený. Přibližně 50% dětí má pouze 

jednu rýhu přes dlaně. Také otisky prstů jsou odlišné od ostatních dětí, používaly 

se dříve k identifikaci Downova syndromu. Děti mají ploché nohy, způsobené  

nedostatečnou pevností šlach. U většiny dětí můžeme pozorovat volné klouby, 

což ale nezpůsobuje větší problémy.  

• Děti mívají suchou pleť se sklonem k popraskání a ekzémům. Dospělé osoby 

mají hrubší pleť.  

• Růst dětí je pomalejší než u normální populace, dosahují většinou menší výšky, 

chlapci 147 – 162 cm, dívky 135 – 155 cm. Některé děti trpí obezitou, ovšem dá 

se tomu zabránit sestavením jídelníčku, dodržováním zdravé výživy 

a dostatečným pohybem.  

• Dost často se také objevují smyslové vady. Asi 50% dětí má krátkozrakost, 20% 

je dalekozrakých, velký počet má strabismus. Přibližně 60% dětí má také 

sluchovou vadu. Pokud se tato vada neodhalí včas, dítě se nemůže kvalitně 

rozvíjet a je mu přisuzována těžší mentální retardace, než ve skutečnosti má. Je 

proto důležité, aby rodiče své dítě včas nechali vyšetřit odborníky.  

 

Je důležité si uvědomit, že předchozí charakteristice nemusí nutně odpovídat 

všechny děti s Downovým syndromem. Každý jedinec je specifický. U některého dítěte 

se tyto rysy objeví ve velké míře, u jiného spatříme jen část rysů. Děti s Downovým 

syndromem mají většinou vrozené vady, mezi něž patří vady srdeční, neprůchodnost 

střev aj. Tato onemocnění vyžadují  okamžitou operaci.  

 

2.1.5  Onemocnění provázející děti s Downovým syndromem  

V minulosti neměly děti s Downovým syndromem zajištěnu takovou kvalitní 

odbornou péči, jaká je poskytována v dnešní době. Začíná již prenatální diagnostikou. 

Důležitá je také kvalitní péče v oblasti lékařské, psychologické a  speciálně 

pedagogické. Děti jsou od raného věku sledovány lékaři a stimulovány odborníky. Proto 

i jejich život se velmi zkvalitnil, není již pravdou, že se nedožívají vyššího věku, jak 

tomu bylo v minulosti. Stejně jako u dětí zdravých musíme dát i jim láskyplné prostředí 

v rodině, zajistit jim zdravou a vyváženou stravu a dostatek pohybu na čerstvém 

vzduchu. Dbáme na to, aby měly pravidelné prohlídky u lékařů. U dětí s Downovým 

syndromem by měly být tyto prohlídky častější než u dětí zdravých a také zaměřené na 

prevenci určitých chorob, s nimiž se potýkají. 
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Pravidelné prohlídky, jak uvádí Selikowitz (2005, s.78), vypadají následovně: 

Tělesná prohlídka – při narození dítěte, dále na konci 6. týdne a pravidelně jedenkrát 

ročně. 

Krevní testy na funkci štítné žlázy – při narození a dále jedenkrát ročně. 

Kardiologické vyšetření s ultrazvukem srdce – při narození dítěte. 

Vyšetření zraku a sluchu – mezi 9 – 12 měsícem a dále asi do 10 roků jedenkrát ročně, 

potom každé dva roky. 

Rentgen krční páteře – od 3 let jedenkrát. 

Prohlídka zubů - od 2 let každý rok pravidelně. 

 

Srdeční vady 

Srdeční vady se vyskytují u dětí s Downovým syndromem přibližně ve 40%. 

Nejčastěji bývá postižena střední část  srdce. Jak uvádí Pueschel (1997), mohou se 

objevit otvory v přepážce srdeční komory a vývojové vady srdečních chlopní. Mezi 

další onemocnění patří izolované defekty komor nebo předsíní.  

Za velmi důležité se považuje včasné rozpoznání srdečních vad, neboť může dojít 

k selhání srdce. Z těchto důvodů je potřeba, aby každý novorozenec, u kterého je 

diagnostikován Downův syndrom, prošel elektrokardiogramem a rentgenovým 

vyšetřením hrudníku. Je životně důležité, aby chirurgická korekce proběhla co nejdříve, 

neboť se tím velmi zkvalitní život dítěte.  

 

Onemocnění dýchacích cest 

U dětí s Downovým syndromem se často projevují záněty horních cest dýchacích. 

Nemůžeme ale  říci, že všechny děti všeobecně tímto onemocněním  trpí. Větší výskyt  

je ovšem zaznamenán. Děti mají rýmu, kašel a hůře se jim dýchá. Projevují se i záněty 

středouší. Podle Pueschla (1997) mohou být tyto problémy zaviněny i náhlými změnami 

v imunitním systému dítěte. Podle výzkumu vědců mají děti málo bílých krvinek, které 

jsou zodpovědné za imunitní systém. Záněty středouší mohou být způsobeny zúžením 

Eustachovy trubice. Růstem dítěte se vše poněkud zlepší, přesto jsou náchylnější 

k zánětům. Je proto nutná pravidelná kontrola u specialistů.  

 

Zrakové vady  

Mezi nejčastěji uváděné zrakové vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, 

strabismus, nystagmus, katarakta a keratokonus.  

• Krátkozrakost – tuto vadu poznáme u dětí velmi brzy, neboť si můžeme 
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všimnout, jak  si sedají  blíž než ostatní k televizi. Krátkozrakost korigujeme 

brýlemi. Tady může nastat problém s odmítáním jejich nošení. Pokusíme se vše 

dítěti vysvětlit klidnou cestou, abychom ho neodradili, neděláme kolem brýlí 

zbytečný rozruch. Někdy pomáhají brýle se zahnutými nožičkami nebo gumička 

dozadu za hlavu. Dítě by si mělo na brýle postupně zvyknout, jelikož ho budou 

pravděpodobně provázet celý život.  

• Dalekozrakost -   tato oční vada se projevuje častěji. Děti si dávají vše blízko 

před oči, mají potíže rozlišit detaily na obrázcích. I tato vada se dá dobře 

korigovat brýlemi.  

• Strabismus – (šilhání) je velmi častou vadou u dětí s Downovým syndromem. 

Projevuje se šilhání  konvergentní (sbíhavé), což znamená, že obě oči se stáčejí 

dovnitř. Jak popisuje Selikowitz (2005), dochází k tomu tak,  že se při této formě 

šilhání zkříží zrakové osy, dítě nepoužívá obě oči najednou. Vidí dvojitě, proto 

mozek pohled jednoho oka ignoruje a v podstatě ho vyřadí z funkce. Pokud by 

nedošlo k nápravě, dítě by přestalo jedno oko používat a vyřadilo by ho z funkce 

úplně. Hranicí, která je důležitá pro nápravu, jsou čtyři roky. Pokud šilhání po 

dovršení čtyř let nepřestane, musí  k nápravě dojít. Operace není náročná, dítě 

jde většinou tentýž den domů a zákrok nezanechá žádné následky.  

• Nystagmus - (oční třas)  se projevuje tím, že pokud dítě hledí na jeden předmět, 

oči nejsou v klidu, ale jsou patrné záškuby sem a tam. Oko jakoby jezdí. 

Nystagmus se dá do určité míry zlepšit brýlemi, ale nedá se odstranit.  

• Katarakta - (šedý zákal oční čočky) se nevyskytuje tak často. Někdy má 

podobu  malých zrnek na periferii čoček, někdy jsou však zrnka tak hustá, že 

brání vidění. V dnešní době se tato oční vada řeší operativně, nebo pomocí 

umělých čoček.  

• Keratokonus – při tomto onemocnění je rohovka kuželovitě zakřivená. 

Odstranit se dá buď brýlemi, nebo se nosí tvrdé kontaktní čočky.        

 

Sluchová postižení 

Pueschel (1997) uvádí, že 60% až 80% dětí s Downovým syndromem trpí lehkou 

až středně těžkou nedoslýchavostí. Příčinami jsou obvykle chronické záněty středouší, 

hromadění tekutin ve středouší, deformace sluchových kůstek. 

 Vzhledem k častým zánětům horních cest dýchacích je někdy narušeno odtékání 

tekutiny ze středního ucha. Je velmi důležité, aby jednou ročně došlo k testování sluchu, 

a zabránilo se tím trvalejšímu poškození. Dítě s Downovým syndromem, které 
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nedoslýchá, má větší handicap než zdravé dítě. Nemůže se dostatečně rozvíjet a přijímat 

nové podněty. Bývá považováno za více mentálně postižené, než ve skutečnosti je. Je 

zapotřebí, aby nebyl narušen jeho emocionální a psychický vývoj. Je dokázáno, že při 

nedoslýchavosti se nemůže do takové míry rozvíjet hlavně řečová schopnost.  

 

Změny na pohybovém aparátu 

U dětí s Downovým syndromem se projevuje hypotonie ve svalech. Tyto děti 

vypadají, jako by byly z gumy. Mají volné kloubní vazy, jsou proto ochablejší než 

ostatní, zdravé děti. Je potřeba dávat pozor, aby neměly končetiny v abnormální poloze.  

Mohlo by tak dojít k deformacím v kostech. Dbáme na to, aby dítě nesedělo 

v poloze s nohama široce rozkročenýma. Způsobilo by to později deformaci stehenních 

kostí. Děti s Downovým syndromem mají sklony k ploché noze. To se však dá lehce 

odstranit na míru šitou zdravotní obuví a cvičením.  

 

Pokožka 

Velká většina dětí má problémy se suchou pokožkou a také sklon k ekzémům. 

Je zapotřebí navštívit kožního lékaře, promašťovat pleť a přidávat do koupele jedlou 

sodu. Někdy také pomáhá změna stravovacích návyků.  

 

Poruchy štítné žlázy 

U dětí s Downovým syndromem se dost často objevují problémy s funkcí štítné 

žlázy. Jak popisuje Kant (2007), v minulosti docházelo k nekritickému podávání 

přípravků s hormony štítné žlázy. Bylo to zaviněno domněnkou, že Downův syndrom je 

způsoben zvláštní formou těžce snížené funkce štítné žlázy (kretenizmus). Dnešní 

výzkumy ukazují zvýšený výskyt tohoto onemocnění mezi 25% až 30% dětí. Naproti 

tomu u běžné populace se toto onemocnění vyskytuje asi u 1,9% až 2,7% dětí. Stává se, 

že pacienti s Downovým syndromem produkují nadprůměrně často protilátky proti 

vlastní tkáni štítné žlázy. Správná funkce štítné žlázy je velmi důležitá. Pokud jsou 

chybné hormonální hladiny, negativně ovlivňují vývin intelektu u malých dětí. 

Dojde-li k tomu, že toto onemocnění není včas rozpoznáno, může dojít k trvalému 

poškození vývoje mozku. V dnešní době se v České republice dělá hned po narození 

krevní test, kterým by se případná chybná funkce štítné žlázy zjistila.  

 
2.1.6  Vývojová stadia dítěte s Downovým syndromem 

Vývoj dětí s Downovým syndromem je pomalejší, než je tomu u zdravých dětí. 
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Nemůžeme však zobecňovat všechny děti stejně. Jako se liší ve vývoji děti zdravé, 

stejně tak je tomu i u těchto dětí. Cíl vývoje dítěte je však stejný. Chceme dosáhnout co 

nejvyšší samostatnosti, jde nám především o to, aby se z dítěte s Downovým 

syndromem stal dospělý, který bude prožívat svůj život v co nejmenší závislosti na 

okolí. Je naší povinností naučit dítě co nejvíce využívat jeho potenciál. Jak uvádí 

Selikowitz (2005), objevují se u dítěte období klidu, kdy se nám zdá, že se nic nového 

neučí. Dalo by se říct, že vývoj stagnuje. Tato období jsou však pro dítě velmi důležitá. 

Děti si tak upevňují to, co se naučily, připravují se na přijímání dalších vědomostí.  

 

Rozumové schopnosti dětí s Downovým syndromem 

Děti s tímto onemocněním provází mentální retardace. Bylo by velkou chybou 

zobecňovat všechny děti stejně.  

U některých byla naměřena lehká mentální retardace blízko normy, u jiných středně 

těžká. V minulosti se lidé domnívali, že děti s Downovým syndromem jsou těžce 

mentálně postižení, nezajímaví a nevzdělavatelní. Dnes víme, že tomu tak není. Tyto 

studie většinou vycházely z výzkumů vedených v ústavech, kde při nejlepší snaze 

nemohlo být dáno dětem tolik informací a péče, kolik potřebují. 

 Jak popisuje Švarcová (2006), většinou se průměrná hodnota IQ pohybuje v pásmu 

lehké mentální retardace (IQ 50 – 69) nebo  středně těžké mentální retardace (IQ 35 – 

49). Výzkumy rovněž uvádí, že většinou dívky mají tyto hodnoty o něco vyšší něž 

chlapci. Velký rozdíl v rozvoji rozumových schopností je také patrný u dětí, které 

pobývají v rodinách, a u dětí v ústavech.  

Děti zařazené do kategorie lehké mentální retardace se většinou naučí používat 

řeč v každodenním životě, i když se rozvíjí opožděně.  

Dosáhnout nezávislosti v sebeobsluze znamená, že se dokáží samy najíst, umýt, 

obléknout atd., i když je vývoj pomalejší oproti normě. Problémy těmto dětem přináší 

teoretická práce ve škole, většinou se přidružují specifické poruchy učení (dysgrafie, 

dyslexie, dysortografie apod.).  

Podle Švarcové (2006) se více mohou projevit problémy, pokud je jedinec 

emocionálně a sociálně nezralý. Potom se hůře přizpůsobuje normám a hodnotám 

společnosti. V pásmu středně těžké mentální retardace nacházíme u dětí výrazně 

opožděný rozvoj užívání řeči a chápání. Tyto děti jsou také omezeny v oblasti 

sebeobslužných činností. Je zde potřeba dopomoci další osoby. Je nutné zařazení 

speciálních vzdělávacích programů k osvojení vědomostí a dovedností.  

Jak uvádí Vítková (2004), je opožděn raný psychomotorický vývoj. Děti ve 
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fyziologickém věku sedmi let dosahují chronologického věku přibližně tří let. Je patrné 

zpomalení vývoje jemné a hrubé motoriky. Je viditelná celková nekoordinovanost 

v pohybech. Rozvoj řeči a myšlení je značně opožděn. Myšlení má znaky rigidity 

a stereotypity. Paměť je mechanická, s malou kapacitou. Řeč je jednoduchá, značně 

opožděná ve vývoji, objevují se agramatismy a dyslálie. Tito jedinci jsou emocionálně 

nevyrovnaní, labilní a infantilní. Pokroky, kterých dosahují ve vzdělávání, jsou 

limitované. Klademe důraz hlavně na zdokonalování sebeobslužných činností.  

 
Pohybový vývoj dítěte s Downovým syndromem 

Podle Selikowitze (2005) děti s tímto onemocněním  jsou v rozvoji hrubé motoriky 

opožděné. Bez dopomoci sedí průměrně v 11 měsících, rozmezí je ale 6 – 30 měsíců, 

lezou ve 12 měsících, rozmezí je 8 – 22 měsíců. Stojí v 20 měsících, rozmezí je 1 – 3 

a čtvrt roku. Chodí bez dopomoci ve 2 letech, rozmezí je 1 – 4 roky. Rozmezí se uvádí 

proto, že mezi dětmi jsou velké rozdíly, způsobené odlišností vývoje. Stejně tak, jako 

jsou patrné rozdíly mezi dětmi zdravými, u dětí s Downovým syndromem je to obdobné. 

Musíme mít na zřeteli, že mnoho dětí s tímto onemocněním provází srdeční vady nebo 

jiné poruchy, které je zpomalují ve vývoji.  

Jak uvádí Pueschel (1997), nejpodstatnější je svalová ochablost (hypotonie), která 

je zodpovědná za to, že tyto děti nemohou plně využít končetiny a trup. Nemají sílu na 

poskoky a  šplhání. Velká pohyblivost kloubů zapříčiňuje také dysbalanci. Vývojovou 

fázi držení hlavy a otáčení zvládají děti s Downovým syndromem celkem dobře, i když 

později než děti zdravé. Problémy jim dělá sezení. Zdravé děti sedí tak, že se opírají 

o paže. To děti s Downovým syndromem nedokáží, nemají paže tak silné. Také fáze 

plazení a lezení trvá podstatně déle. Děti mají málo síly ve svalstvu paží, ramen a trupu, 

aby se do této fáze dostaly. Svalová ochablost také zapříčiňuje pomalý nástup chůze. Je 

zde potřeba rovnováhy, kterou děti nemají v pořádku. Jak popisuje Pueschel (1997), děti 

mají zvláštnosti v držení těla a to způsobuje problémy při chůzi. Nohy jsou 

v rozkročení, kolena vytočená ven a lehce zasunutá vzad, chodidla jsou na zemi celou 

plochou. Rozvoj lokomoce je velmi důležitý, neboť s osamostatňováním se také rozvíjí 

řeč.  

 

Řečový vývoj dětí s Downovým syndromem 

Děti mají problémy s osvojením řečových dovedností. Tyto potíže jsou pro Downův 

syndrom charakteristické. Podle Pueschla (1997) může být příčinou buď porucha 

sluchového vnímání, problémy s motorikou jazyka, úst a užíváním dutiny nosní, nebo 
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problémy s dýcháním. Mezi další patří problémy s posloupností hlásek a snížená 

možnost komunikace. Jak popisuje Selikowitz (2005), první slovo se objevuje kolem 

23. měsíce, věkové rozmezí je 1 – 4 roky, dvouslovné věty  kolem 3. roku dítěte, věkové 

rozmezí je 2 – 7,5 roku. Rozvoj řeči závisí ve velké míře na rozumových schopnostech 

dítěte, u dětí s mentální retardací je narušený a značně opožděný. Podle Sováka, jak 

uvádí Vítková (2004), klasifikujeme vývoj řeči jako omezený, neboť mentálně 

retardované dítě nedosáhne ve vývoji řeči dané normy, omezena je stránka gramatická, 

obsahová a zvuková. 

Je velmi důležité zajistit včasnou diagnostiku. Pouze asi jedna třetina dětí 

s Downovým syndromem začne mluvit před čtvrtým rokem. Typické je také střídání 

období stagnace a velkých pokroků. Děti mají velmi dobrou napodobovací schopnost 

a dobrý hudební sluch, toho je potřeba pro rozvoj řeči využít.  

 

Vývoj jemné motoriky 

Pro rozvoj jemné motoriky je velmi důležitý rozvoj motoriky hrubé. Většinou se 

hrubá motorika rozvíjí dříve než jemná, ovšem u dětí s Downovým syndromem to 

nemusí být pravidlem. Příčinou jsou ochablé svaly a srdeční vady. Velmi důležité je 

vyšetření zraku a prověření intelektuálních schopností. Podle Pueschla (1997)  mají děti 

nejprve uchopovací reflex dlaňový, později se vyvíjí úchop pinzetový. Zdravé děti umí 

používat obě ruce zároveň a přendávat věci z jedné ruky do druhé. Děti s Downovým 

syndromem se to musí učit. Mají problémy s házením a pouštěním předmětů 

a s používáním jednotlivých prstů.  

 

Srovnání vývoje dětí s Downovým syndromem a dětí zdravých, jak uvádí Pueschel 

(1997, s. 53), vypadá následovně: 

Dítě s Downovým syndromem (údaje uvádí průměrný věk ) 

• úsměv -  2.  měsíc 

• otáčení – 6. měsíc 

• sezení -  9. měsíc 

• plazení  - 11. měsíc 

• lezení  - 13. měsíc 

• stání -   10. měsíc 

• chůze – 20. měsíc 

• první slova – 14. měsíc 

• první věty – 24. měsíc 
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Zdravé dítě (údaje uvádí průměrný věk)   

• úsměv – 1. měsíc 

• otáčení – 5. měsíc 

• sezení – 7. měsíc 

• plazení 8. měsíc 

• lezení – 10. měsíc 

• stání – 11. měsíc 

• chůze – 13. měsíc 

• první slova – 10. měsíc 

• první věty – 21. měsíc 

Srovnání sebeobslužných dovedností, jak uvádí Selikowitz (2005, s. 61), vypadá 

následovně: 

Dítě s Downovým syndromem (údaje uvádí průměrný věk ) 

• opětování úsměvu – 3 měsíce 

• jí rukama – 18 měsíců 

• pije z hrnečku,samostatně – 23 měsíců 

• používá lžíci – 29 měsíců 

• chodí na nočník – 3 a čtvrt roku 

• obléká se samostatně – 7 a čtvrt roku 

 

Zdravé dítě (údaje uvádí průměrný věk ) 

• opětování úsměvu – 1,5 měsíce 

• jí rukama – 10 měsíců 

• pije z hrnečku samostatně – 13 měsíců 

• používá lžíci – 14 měsíců 

• chodí na nočník – 19 měsíců 

• obléká se samostatně – 4 roky 

 

Podle těchto tabulek vidíme, že děti s Downovým syndromem se v některých 

oblastech vývoje vyvíjí zcela srovnatelně s dětmi zdravými, a v jiných se liší. Velké 

zpoždění je patrné v sebeobslužných činnostech, v chůzi a v řečových dovednostech. 

Děti s Downovým syndromem se vyvíjejí pomaleji, ale přesto dělají pokroky.  

Mají velkou schopnost pozorování a napodobování. Je na nich vidět pozitivní 

ladění, které jim velmi pomáhá v osvojování nových dovedností a získávání informací. 

Je velmi důležité, aby děti s Downovým syndromem vyrůstaly v podnětném 
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a láskyplném prostředí, abychom mohli sledovat pokroky, které dítě dělá.  

 
2.1.7  Zvláštnosti v chování dítěte s Downovým syndromem 

Musíme si uvědomit, že dítě nebo dospělý s Downovým syndromem je hlavně 

člověk, lidská bytost. To znamená, že jeho chování se řídí stejnými zákonitostmi jako 

chování všech ostatních lidí v naší společnosti. Již nepoužíváme pro tyto děti označení 

„ daunici“, stejně tak nenazýváme člověka s onemocněním např. „ ta cukrovka“. 

 Jedinci s Downovým syndromem mají právo na stejnou úctu, s jakou se chováme 

k ostatním lidem. Lidé s postižením mají právo ovlivňovat události, které se jich 

bezprostředně týkají, a nesmíme se podivovat nad tím, že nechtějí dělat jenom to, co jim 

ostatní přikáží. Jak uvádí Vávrová (2007), naše společnost je hodně zaměřená na výkon. 

Tlak, který vyvíjíme na děti, musí být však přiměřený schopnostem každého z nás. Je 

důležité si uvědomit, že záměrné učení dítěte a procvičování jeho dovedností je pouze 

jedna strana mince. Musíme dát dítěti prostor také ke spontánnímu učení, které je pro ně 

velmi důležité. Dítě, které je tlačeno pouze do výkonu, ztrácí svoji radost ze života 

a dětskou bezprostřednost. Takovému dítěti se sníží výkon a může docházet k nárůstu 

agresivity, projevům neklidu, nebo i k depresím a projevům úzkosti. Takové dítě může 

dokonce přestat komunikovat se svým okolím. Víme, že my všichni se nevhodně 

chováme v takové chvíli, ve které nejsou uspokojovány naše psychické potřeby. Nejinak 

tomu je i u dětí s Downovým syndromem. Podle Matějčka, jak uvádí Vávrová (2007), 

máme tyto duševní potřeby:  

 

Potřeba přiměřené stimulace 
Každý jedinec v určitém vývojovém období života potřebuje pouze tolik 

podnětů, aby ho vybízely k různým aktivitám, ale hlavně aby je dokázal 

zpracovat. Je tedy na každém rodiči a vychovateli, aby posoudil možnosti svého 

dítěte a zbytečně ho nepřetěžoval. V tomto případě platí, že méně je někdy více.  

 

Potřeba vnější struktury 
Je známo, že děti s mentálním postižením potřebují více času na zpracování 

podnětů z okolí. Potřebují také více a častěji opakovat. Je důležité, aby byl svět 

pro tyto děti předvídatelný. Musí se cítit jistě a vědět, že po určité akci bude 

následovat určitá reakce. Děti si vytvářejí stereotypní chování. Je tedy důležité, 

abychom je nezbavovali této jistoty a pouze se snažili určité sociálně obtížné 

chování přetvořit do přijatelné podoby bez toho, abychom jim brali tuto jistotu.  
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Potřeba individuálních citových vztahů 
Pro každé dítě je velmi důležitá láska a péče rodičů. Pro děti s postižením to 

platí obzvlášť. Již v prvních měsících života mají za sebou různá vyšetření, 

lékařské zákroky, operace a hospitalizace. Všechny tyto negativní zkušenosti se 

podepisují do určité míry i na tom, že děti daleko hůře a komplikovaněji 

navazují bezpečný vztah se svými blízkými lidmi. 

 Je proto velmi důležité, aby mohli být rodiče se svými dětmi přítomni u všech 

vyšetření a také u hospitalizace. Naštěstí již minula doba, kdy rodiče se svými 

dětmi v nemocnici být nemohli.  

 

Potřeba osobního významu 
Tato potřeba souvisí s potřebou předešlou. Je velmi důležité, aby bylo dítě 

přijato svými blízkými takové, jaké je. Stanovení realistického cíle je velmi 

potřebné.  

 

Potřeba otevřené budoucnosti 
Zde je velmi důležitá úcta k člověku jako lidské bytosti. Jedinci s mentálním 

postižením mají svá nezastupitelná práva. Pokud se budou cítit dobře, budou 

respektováni a budou mít možnost ovlivňovat své bytí, jistě pochopí, že je dobré 

být na tomto světě.  

 

Potřeba aktivity 
Je důležité, abychom podporovali aktivity dětí, pomáhali jim je rozvíjet 

a usměrňovat. Pokud budou uspokojovány potřeby dítěte, jistě budeme muset 

v daleko menší míře přemýšlet o reedukaci nevhodného chování dítěte. Musíme 

si uvědomit, že nežádoucí chování jako neklid, nesoustředěnost, impulzivita 

nebo naopak pomalá reaktivita, poruchy pozornosti a soustředění souvisí 

s organickým poškozením mozku, které děti s Downovým syndromem provází. 

 

 Pokud dojde k nežádoucímu chování, je lepší vyjít z okamžité situace, protože děti 

žijí přítomností. Někdy může být neporozumění dané situaci příčinou nevhodného 

chování. Dítě se následně chová neadekvátně, neboť neví, jak tuto situaci řešit.  Jak dále 

uvádí Vávrová (2007), negativní projevy u dětí s Downovým syndromem jsou ve 

většině případů podmíněny několika faktory – můžou se na nich podílet vlivy prostředí, 

genetické dispozice a v neposlední řadě také okamžitá situace. Je vždy lepší, pokud se 

podaří rozpoznat příčiny takového chování. Musíme se zamyslet nad tím, jak se vyhnout 
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situaci, ve které toto problémové chování vzniká:  

• Pokusíme se vyhnout situaci, ve které vzniká problémové chování. 

• Musíme dítě na tuto situaci připravit, podáme mu informace, které ho uspokojí. 

• Pokud dojde ke změně činnosti, připravíme na to dítě předem a vše podrobně 

vysvětlíme. 

• Pokud víme, že nedokážeme této situaci zabránit, pokusíme se odvést pozornost 

dítěte jiným směrem. 

• Snažíme se nevěnovat pozornost dítěti, pokud svým nevhodným chováním na 

sebe pozornost poutá, a naopak pokud se chová dobře, věnujeme mu dostatek 

pozornosti. 

• Vždy pomůžeme dítěti napravit škodu, kterou napáchalo, a následně ho 

pochválíme za napravení. 

• Pokud si dítě ubližuje, musíme ho na chvíli fyzicky omezit (metoda pevného 

objetí), pokusíme se mu nabídnout jinou činnost.  

• Někdy je nezbytné využít dočasného vyloučení třeba z oblíbené činnosti. 

 

Toto poslední opatření je výjimečné, přesto k němu někdy musíme sáhnout. Nikdy 

však dítě neodvádíme na místo, kde by se bálo. Musí na ně také někdo dohlížet. Když se 

dítě uklidní, je dobré s ním probrat vzniklou situaci, vysvětlit mu, proč k odloučení 

došlo. Také musí předem vědět, za jaké chování mu odloučení hrozí, aby mělo možnost 

volby svého chování. Pokud zvolíme tento postup, je důležité, abychom současně 

důsledně dítě oceňovali za vhodné projevy chování.  

Výchova dítěte s mentálním postižením je pro rodiče velmi náročná. Nesmí si 

představovat, že si vždy v krizových situacích zachovají chladnou hlavu. Někdy jsou 

nároky na ně velké a mohou být nad jejich síly. Stane se, že v chování rodičů převažuje 

citový náboj, a reakce pak nemusí odpovídat jejich předsevzetí. Je potřeba si uvědomit, 

že takové situace nastávají v každé rodině a že není potřeba se jimi trápit. Pokud jsou 

rodiče přesvědčeni, že v jejich vztahu k dítěti převažuje láska, porozumění a náklonnost, 

jsou občasná nedorozumění pro dítě možností, jak se má naučit zvládat různé těžkosti, 

které život přináší. 
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2.2 Pozice dítěte s Downovým syndromem v rodině a mateřské škole 

2.2.1  Dítě s Downovým syndromem v rodině  

Narození dítěte je v každé rodině očekáváno s radostí. Rodiče se většinou připravují 

na vstup nového člena do svého života celých devět měsíců. Pokud se narodí postižené 

dítě, rodiče dětí s Downovým syndromem to většinou vědí hned po porodu. Na rozdíl od 

ostatních mentálních postižení se dá toto onemocnění velmi dobře diagnostikovat. 

Lékaři rodičům oznámí více či méně citelně, že s jejich dítětem není úplně vše 

v pořádku. Rodiče takto narozených dětí také většinou tuší, že dítě nevypadá stejně jako 

ostatní. Velmi záleží na přístupu odborného personálu, který by měl být citlivý 

a ohleduplný. Důležité je rodičům vysvětlit, co je Downův syndrom a co je v nejbližší 

době čeká. Jak popisuje Pueshel (1997), většina rodičů v dané chvíli nedokáže 

racionálně uvažovat. Přemýšlí o tom, co vlastně vědí o těchto dětech, zda se ve svém 

životě s někým takovým už setkali. U rozhovoru s lékaři by měli být vždy oba rodiče, je 

naprosto nevhodné, aby lékař takové zprávy sděloval mamince po porodu na chodbě. 

Bohužel z výpovědí rodičů víme, že i toto se stává. První sdělení lékaře o onemocnění 

dítěte zpravidla vyvolá v rodičích pocity smutku, beznaděje, strachu. Brzy se dostaví  

šok. Jak uvádí Pipeková (2006), rodiče se obviňují, nechápou, proč zrovna jim se 

narodilo postižené dítě. Každý člen rodiny se s touto situací vyrovnává individuálně. 

 Rodina prochází několika fázemi:  

• Šok - touto fází si projdou všichni rodiče, u někoho trvá krátkou dobu, jiný ji 

prožívá déle. Šok může mít podobu fyzickou, dostavují se pocity na omdlení, na 

zvracení, pocení a třes. V této fázi většina rodičů není schopna vnímat sdělení 

lékaře. Rodiče vypráví, že vše prožívali jako v mlze a pamatují si pouze útržky 

vět.  

• Popření  - rodiče jsou zprávou ohromeni, psychika se tomu brání. Vytěsňuje ji 

z podvědomí. Rodiče této zprávě nedůvěřují a mají pocit, že jejich dítě vypadá 

normálně a nemůže to být pravda.  

• Pocit viny, smutek, úzkost, zlost – podle Pipekové (2006) se tyto pocity obrací 

proti personálu, který zprávu podává. Nejčastěji rodiče obviňují sami sebe, nebo 

svého partnera. Hledají nějakou genetickou zátěž, která je v rodině. Stává se, že 

obviňují příbuzné a známé za to, že nechápou, jakou situací oni procházejí. 

Přibližně 25% rodičů uvádí, že prožívají hluboký smutek, deprese a sebelítost.  
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Jediným východiskem ke zlepšení situace je hovořit s nimi, nabídnout jim co nejvíce 

informací a podpory. Velmi vhodné je rodičům postiženého dítěte projevit účast 

a zájem.  

• Stadium rovnováhy – v této fázi již pomalu odeznívá smutek a deprese. Rodiče 

si začínají shánět informace o postižení svého dítěte a zajímají se o to, jak by 

mohli pomoci v léčbě. Začínají navazovat kontakty s rodinami stejně 

postižených dětí. V této fázi je velmi důležité, aby odborníci, které rodiče 

navštěvují, podali co nejvíce informací. Měli by vědět, za jakými dalšími 

odborníky je poslat. Často se bohužel setkáváme s tím, že rodiče přijdou do  

speciální mateřské školy a teprve zde dostanou kontakty na sdružení rodičů dětí 

s postižením, na různé vzdělávací a společné akce rodičů a dětí.  

• Stadium reorganizace – toto stadium je velice důležité, neboť určuje celý další 

život nejenom postiženého dítěte, ale i celé rodiny. Buď se rodiče se situací 

vyrovnají, přijmou fakt, že mají postižené dítě, a chod celé rodiny se tomu 

přizpůsobí. Druhá cesta je rozchod rodičů, rozpad rodiny, kdy jeden z partnerů 

(ve velké většině případů muž) celou situaci neunese a od rodiny odchází.  

 

Narození dítěte s Downovým syndromem představuje pro rodiče velkou zátěž. 

V některých případech již vědí, že se jim takto postižené dítě narodí. Pokud se 

rozhodnou, že si své dítě ponechají a darují mu život, mají delší čas na to, aby se na tuto 

situaci připravili. Rodiče, kteří se to dozvědí po narození dítěte, se musí s touto 

skutečností vyrovnávat poměrně kratší dobu. Je důležité, aby se do  této fáze hledání 

modelu rodiny, která bude všem vyhovovat, zapojili všichni její členové včetně 

sourozenců takto postiženého dítěte. Tímto se dostáváme k dalšímu důležitému tématu 

a to jsou sourozenci a blízcí příbuzní.  

Pokud se narodí dítě s Downovým syndromem, je to zátěž nejen pro rodiče, ale 

také pro jeho sourozence. Narozením postiženého dítěte do rodiny přichází zdravé dítě 

o prioritní postavení, které do této chvíle v rodině mělo. Jak popisuje Pipeková (2006), 

psychologové považují vztahy mezi sourozenci za velmi důležité pro další rozvoj dětí. 

Zdravé dítě velmi často přijímá ochranitelský postoj ke svému postiženému sourozenci. 

Je velmi důležité, aby rodiče svoji lásku a péči spravedlivě rozdělili mezi obě děti, 

nekladli na ně nepřiměřené požadavky, které nejsou schopny zvládnout. 

 Musíme vysvětlit dětem, co znamená Downův syndrom, co můžeme a naopak 

nemůžeme od dítěte s tímto postižením očekávat. Samozřejmě velmi záleží na věku 

dítěte. 
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 Jinak budeme hovořit s dítětem tříletým a něco jiného očekáváme od dítěte 

desetiletého. Sourozenci dítěte s postižením musí cítit, že je rodiče nediskriminují nebo 

že nejsou svým rodičům lhostejní. 

 Na druhou stranu je dobré stanovit pravidla i pro postižené dítě, pokud je toho 

schopno. Nemělo by se stávat, že mu bude dovoleno vše a bude si vynucovat pozornost. 

Pokud budou rodiče ke svým dětem i ke každému zvlášť přistupovat citlivě, nestane se 

dítě s Downovým syndromem pro svého sourozence přítěží, ale naopak ten ho bude více 

zapojovat do svého světa se zdravými dětmi. A to je velmi důležité pro další rozvoj 

dítěte s postižením  

Velmi často se stává, že rodiče, kterým se narodí dítě s Downovým syndromem, 

nevědí, jak oznámit svým nejbližším, že se narodilo postižené dítě. Pokud rodiče tuto 

informaci odkládají, znamená to, že se se skutečností ještě sami nevyrovnali. Je jistě 

velmi bolestné mluvit s ostatními o takto postiženém dítěti, ale přijetí reality a podělení 

se o bolest, která v nich je, bývá ulehčením pro samotné rodiče i jejich nejbližší.  

Pokud mají prarodiče možnost promluvit si s odborníky, aby lépe pochopili situaci, 

je to velmi dobré řešení. Ze zkušeností rodičů dětí s Downovým syndromem víme, že po 

počátečním stresu se jich většina s danou situací vyrovná. Rodiče uvádějí, že jejich děti 

jsou pozitivní a dobře naladěné. Při jejich prvním úsměvu zapomínají na prožité trauma 

a těší se z jejich přítomnosti. Nemůžeme se zde nezmínit o Desateru zásad, jak je uvádí 

Matějček (2001, s. 47-50),  které vypadá takto :  

• Rodiče mají o svém dítěti vědět co možná nejvíce. 

• Rodičům říkáme pravdu, neměli bychom jim podstatné věci zatajovat -

nestačí však pouhá informace, je třeba naznačit i pravděpodobný další vývoj 

dítěte, odhadnout jeho potřeby a nároky aspoň pro nejbližší budoucnost. Důvěru 

v odborné pracovníky podlamuje, pokud jsou rodiče udržováni v nerealistických 

představách a jsou opakovaně zklamáni ve svém očekávání.  

• Ne neštěstí, ale úkol - je potřeba, aby rodiče nebrali postižení svého dítěte jako 

neštěstí, naopak aby ho brali jako úkol, který je potřeba zvládnout. Aktivní 

způsob života otevírá budoucnost nejenom jim, ale i jejich dětem. 

• Obětavost ano, ale ne sebeobětování -  je důležité, aby se o péči dělilo víc lidí. 

Pokud bude o postižené dítě pečovat sám rodič, brzo se vyčerpá. Musíme dbát 

na duševní hygienu a zabývat se také něčím jiným než svým dítětem a jeho 

potřebami. To není sobecké, je to ochrana před naprostým vyčerpáním.  

• V pravý čas a v pravé míře - rodiče mají někdy pocit, že musí začít s dítětem 

pracovat co nejrychleji.  
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Není tomu tak, neboť všechno má svůj čas. Tak jako chodíme po schodech a jdeme 

po jednom schůdku, i v učení, vzdělávání a výchově musíme jít  stejným způsobem. 

Rodiče by rádi někdy byli hned nahoře, ale musí si uvědomit, že  přetěžováním 

svému dítěti škodí.  

• Dítě samo netrpí - musíme si uvědomit, že dítě nestrádá ani netrpí tím, že se 

nevyvíjí tak jako ostatní. Má svůj dětský svět, který ho před těmito pocity 

chrání. Místo litování bychom měli přistupovat k dítěti radostně.  

• Nejste sami - v dnešní době mají rodiče takto postiženého dítěte naštěstí 

možnost setkávat se v různých sdruženích nebo centrech. Mají kolem sebe 

odborné lékaře, kteří jim poradí, a v neposlední řadě také mnoho dalších rodičů 

se stejným nebo podobným problémem, kteří jim pomůžou.  

• Nejste ohroženi - rodiče postiženého dítěte bývají někdy až přecitlivělí na 

zájem druhých lidí. Vadí jim zvědavé pohledy, nejapné poznámky, rozpačité 

chování. Bolest, kterou prožili, je činí zvýšeně vnímavými.  

• Chraňte si manželství a rodinu - na rodiče jsou kladeny velké nároky, co se 

týče zabezpečení dítěte s postižením. Každý z rodičů prožívá tuto situaci jinak, 

ale pokud rodina dobře funguje, měli by si být její členové oporou.  

• Výhled do budoucnosti - rodiče by měli uvážit, jaká budoucnost je pro jejich 

dítě vhodná, jaké školské zařízení pro ně vybrat, zdali je vhodné zařízení 

denního typu, nebo týdenní stacionář. 

 

Prvním školským zařízením v celém školském systému, se kterým se dítě setká, je 

mateřská škola. Tímto se dostáváme k dalšímu důležitému bodu a tím je dítě 

s mentálním  postižením  v mateřské škole.  

 

2.2.2  Integrace  dítěte s  Downovým syndromem v mateřské škole 

Historie péče o děti s mentálním postižením v předškolním období  

Charakteristika pojmu integrace, jak ji uvádí Švarcová (2006, s. 132), vypadá 

následovně: „Termín integrace podle slovníku cizích slov označuje „ sjednocení, 

scelení, spojení“. 

V současné pedagogické teorii i praxi se často poněkud zjednodušeně pod pojmem 

„ integrace“ rozumí vzdělávání postižených jedinců společně s jejich nepostiženými 

vrstevníky, zařazování žáků s různými druhy zdravotního postižení do „ hlavního proudu 

vzdělání“, to znamená do běžných škol, případně i do běžných tříd, v nichž se vzdělávají 

žáci bez postižení. Nový školský zákon považuje integrované vzdělání za jednu ze 
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základních forem vzdělávání žáků s mentální retardací“.  

Podle  Mertina (2003) si pod označením integrace můžeme představit ucelení, 

sjednocení a spojení v celek. První náznaky ve speciální pedagogice nám ukazují, že za 

jedince plně začlenitelného byl považován pouze ten, který své postižení překonal. 

Postupně se začalo prosazovat pojetí, které říká, že i jedinec, kterého postižení provází, 

má nárok na plné začlenění do společnosti. Někdy se můžeme setkat i s pojmem inkluze 

(zahrnutí),  což znamená, že se naše společnost skládá z více či méně odlišných jedinců. 

Inkluze usiluje o to, aby rozličnost byla považována za normální jev.  

V minulosti byla péče o děti s mentálním postižením především záležitostí charity. 

Trvalo celá staletí než např. J. A. Komenský řekl, že  Z  výchovy se nevylučuje nikdo, leč 

„nečlověk“.  Jak popisuje Mertin (2003), s rozmachem moderní empirické 

a experimentální vědy a  v daleko větší míře v 19. století se dařilo vytvořit speciální 

metody, které nám postupně umožnily výchovu a výuku postižených dětí. Mezi prvními, 

kdo se zajímal o výchovu a vzdělávání takto postižených dětí, byl J. M. Gasperd Itard 

(1774 – 1838), který se proslavil jako vychovatel „ vlčího dítěte“, jež nalezl v lesích. 

Dalším v řadě byl jeho žák E. Seguin (1812 – 1880), který jako první založil ústav pro  

„idioty“. Na začátku 20. století se začínají rozvíjet další směry vzdělávání. Jmenujme si 

alespoň M Montessoriovou, italskou lékařku a vychovatelku, nebo Waldorfské školství, 

které vychází z koncepce švýcarského filosofa R. Steinera. První ústav u nás, 

„Ernestinum“, založil v roce 1871 K. S. Amerling.  

V roce 1920 byl jmenován ředitelem Ernestina lékař a profesor Karel Herfort. 

Zasloužil se o rozdělení slabomyslných podle míry vzdělavatelnosti. Velkou zásluhu na 

rozvoji speciálního školství si připsal také J. Zeman. Snažil se zavést školy pro žáky 

s více vadami. Vydal Pedopatologický slovník, což vedlo ke sjednocení terminologie. Po 

roce 1948 došlo v naší republice k zestátnění škol a byla zavedena povinná školní 

docházka pro postižené děti a mládež, která vyžadovala zvláštní péči. V roce 1960 byl 

vydán zákon „O předškolní výchově dětí postižených“. V období do roku 1990 se péče 

o děti s postižením rozvíjela velmi pomalu. Minulý režim tyto děti schovával do ústavů 

a nebylo obvyklé, aby se účastnily veřejného života a vyrůstaly ve svých rodinách.  

Teprve po roce 1990 začal vznikat propracovanější systém výchovy a vzdělávání 

dětí s mentálním postižením. Začalo docházet k transformaci ústavů sociální péče, 

vznikala sdružení, azylové domy, hospice, stacionáře pro mentálně postižené.  Speciální 

školství se dostávalo do popředí zájmu odborníků i laické veřejnosti. 

 Dnes je již situace odlišná, ale stále ještě se  stává, že ne všem dětem je dána 

možnost se dobře vzdělávat. Nejmarkantnější rozdíly můžeme vidět u dětí s těžkým 
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mentálním postižením a kombinovanými vadami. Teprve v nedávné době jim byla dána 

možnost integrace do běžných škol. 

 

Současná situace integrace dětí s Downovým syndromem    

Jak popisuje www.dobromysl.cz (2007), integrace neznamená osvojit si to, co dělají 

druzí, a snažit se dělat to stejně. Znamená to najít si své místo ve společnosti ostatních 

lidí. Důležité je uspokojování vlastních potřeb, seberealizování se. Je nutné, abychom 

akceptovali sebe i okolí v každodenním koloběhu soužití. Integrace poskytuje lidem 

s postižením stejná práva, jako mají ostatní. Je to volba každého z nás. Volíme si takový 

život, jaký si představujeme. 

V našem školství se začal proces integrace rozvíjet v první polovině 90. let a tím se  

situace dětí s Downovým syndromem změnila. Rodiče nejsou nuceni se svých dětí 

vzdávat, ve většině případů jsou ponechány doma v rodinách. Tím se rodičům otevírá 

možnost vybírat dítěti formy výchovy a vzdělání. Stále se ještě potýkají se vžitým 

názorem, že děti s Downovým syndromem jsou vzdělavatelné pouze v základní škole 

speciální a pouze výjimečně v základní škole praktické. Jak uvádí Chvátalová (2001), 

postižené dítě má stejné právo na vzdělání jako dítě zdravé. Je naší povinností 

zmírňovat následky, které nesou rodiny s postiženým dítětem, a pomoci mu vzdělávat se 

podle jeho možností. Děti s Downovým syndromem by se měly co nejdříve integrovat 

do předškolního zařízení jakéhokoliv typu. Zkušenosti ukazují, že nejsnáze se s integrací 

začíná právě v období předškolního věku, v rozmezí 3 -7 (maximálně 8) let. Děti nemají 

v tomto věku žádné předsudky, jsou otevřené a tvárné.  

Podle Mertina (2003) je mateřská škola vhodná k integraci právě proto, že je zde 

kladen velký důraz na sociální složku soužití a na společnou hru.  

Zde se neklade tak velká váha na výukový aspekt. Je také dán větší prostor 

individuální výchově. Integraci si můžou rodiče po dohodě vybrat buď úplnou, nebo 

částečnou. Dítě navštěvuje mateřskou školu pouze některé dny v týdnu, nebo na 

omezený počet hodin. Integrace takto postiženého dítěte může mít formu individuální, 

při níž je samo dítě zařazeno do skupiny zdravých vrstevníků, nebo skupinovou,  při 

které je několik takto postižených dětí vřazeno mezi děti zdravé. 

 Integrace pro tyto děti a jejich rodiče znamená, že se mohou přiblížit normálnímu 

prostředí, sníží se také segregace dítěte. Aby byla integrace naplněna, musí splňovat 

některé požadavky.  

Velmi důležité je určit, co všechno dítě potřebuje, zjistit, jaké nároky budou 

kladeny na pedagogický personál a jestli je může splnit. Za velmi důležité se považuje, 
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zda mateřská škola dokáže zajistit kompenzační pomůcky, a v neposlední řadě je nutná 

spolupráce s poradenským pracovištěm, které by se mělo podílet na tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu. Integrace v žádném případě neznamená odložení 

dítěte do zařízení, které na ně není připravené. Velký důraz se klade na vzdělanost 

pedagogů. Pokud v mateřské škole není speciální pedagog, musí se škola obrátit na 

odborníka, který bude tuto péči svými odbornými znalostmi zaštiťovat. Většina 

odborníků se staví k integraci kladně, ovšem pouze za předpokladu, že jsou splněny 

všechny podmínky, které si integrace žádá. To znamená, že dítě bude vzděláváno na 

horní hranici svých schopností.  Známkou zdařilé integrace je kvalita života dítěte. Dítě 

prožívá radost z pobytu v mateřské škole a těší se do ní. Je na něm patrné, že se rozvíjí 

a dělá pokroky. Druhou stranou, velmi důležitou, je spokojenost ostatních dětí. Aby se 

integrace zdařila, je velmi důležité oboustranné obohacování novými vlastnostmi 

a zkušenostmi. I děti zdravé se musí cítit dobře, integrace je nesmí ohrožovat. Jak uvádí 

Mertin (2003), přítomnost dítěte s postižením by měla u zdravých dětí rozšiřovat 

obzory, děti se učí ohleduplnosti a empatii, která je velmi důležitá pro rozvoj dětské 

psychiky.  

 

2.2.3  Výchova a vzdělávání dítěte s Downovým syndromem 

Pojetí vzdělávání podle J. A. Komenského, jak ho uvádí Švarcová (2006, s. 22), 

vypadá takto: „ Má- li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván....Řekneš: Nicméně 

jsou lidé velmi tupého ducha, do nichž se nemůže vpravit nic. Odpovídám: Sotva může 

být tak zašpiněné zrcadlo, aby aspoň nějakým způsoben nezachycovalo obraz, sotva 

může být tak drsná tabule, aby se přece něco a nějak nemohlo na ni napsat. Ostatně je-li 

zrcadlo znečištěno prachem nebo skvrnami, má se dříve otřít, a je-li tabule drsná, má se 

uhladit, tak jich bude možné užívat. Tak i mladí lidé, jen když budou hlazeni a broušeni, 

budou vybroušeni a uhlazeni jedni od druhých, takže konečně všichni budou chápat 

všechno“.  

Ještě nedávno bylo běžné, že děti byly rozdělovány na vzdělavatelné 

a nevzdělavatelné. Ty byly osvobozovány od povinného vzdělávání na celý život. Jak 

uvádí Švarcová (2006), tato situace souvisela s úrovní školství, které nemělo 

propracovaný systém speciálního školství. 

Nebyly také k dispozici školy pro vzdělávání dětí s těžkými formami mentálního 

postižení. Situace se dnes zlepšila, ale ještě pořád se potýkáme s nesmyslnou byrokracií 

ze stran úředníků. Pokud se rodiče rozhodnou nechat si postižené dítě doma, jsou 

neustále vystavováni zkoumání, přezkušování a doprošování se o příspěvky, které jim 
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patří. Situaci jim mohou usnadnit sdružení, která již vznikla a neustále vznikají, 

a kontakty s ostatními rodiči.  

Výchova postiženého dítěte začíná v rodině již po narození. V porovnání s dítětem 

zdravým je mnohem obtížnější a náročnější. Rodiče musí být trpěliví, protože výsledky 

se dostavují velmi pomalu, až to někdy vypadá tak, že dítě žádné pokroky nedělá. 

Rodiče propadají pocitům bezmoci a vyčerpání. Proto je v takových situacích velmi 

důležitá pomoc odborníků, ale i jiných rodičů, kteří mají rovněž postižené dítě a svými 

zkušenostmi mohou pomoci. Velmi důležité jsou různé rodičovské organizace, sdružení 

rodičů dětí s postižením, střediska rané péče, pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálně pedagogické centra pro děti  a mládež s mentálním postižením.  

 
Včasná péče 

Jak popisuje Selikowitz (2005), v posledních letech se velký důraz klade na 

včasnou péči o děti s Downovým syndromem, zvláště pak na aktivní stimulaci 

schopností v raném věku. Je také patrné, že pedagogové se o tyto děti  daleko více 

zajímají, na děti s Downovým syndromem se zaměřují odborníci z řad speciálních 

pedagogů,  logopedů, rehabilitačních pracovníků a další. U těchto dětí se díky včasné 

diagnostice velmi brzo začíná se stimulací. Dětem, kterým je poskytnuta včasná péče, se 

daří o mnoho lépe a vykazují až 20% zlepšení v inteligenčních testech při nástupu do 

školy. V současné době nikdo již nepochybuje o tom, že dítě s Downovým syndromem 

má právo se vzdělávat. Termín včasná péče tedy znamená, že stimulujeme dítě po 

stránce senzomotorických, rozumových, jazykových a sociálních dovedností. 

 Někdy také termín „včasná péče“ může být nahrazován termínem „raná 

intervence“ nebo „terapie“. Pokud bychom mohli srovnávat, děti, které vyrůstají 

v rodině, mají v prvních letech školní docházky v testech průměrně o 50 % lepší 

výsledky než děti, které jsou vychovávány v ústavech. 

Z toho můžeme také usuzovat, jak důležitá je výchova a péče v rodině. V domácím 

a přirozeném prostředí se na tyto děti více mluví,  naslouchá se jim a odpovídá. Ve 

většině případů se rodiče staví k programům rané péče velmi pozitivně. 

Děti, které jsou vychovávány v rodinách, potřebují kromě přímé stimulace 

a normální životní zkušenosti také dobře strukturované prostředí. 

 Rodiče a ostatní osoby, které se o dítě s Downovým syndromem starají, musí 

vybírat cíleně vhodné podněty a také odstraňovat podněty nežádoucí. Podle Pueschla 

(1997) je potřeba, aby rodiče využili specifickou strategii, aby se zvětšil zájem dítěte, 

jeho obratnost a pozornost. Včasnou péčí můžeme u dítěte rozvíjet senzomotorické 
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a sociální dovednosti. V posledních letech zjistili odborníci zabývající se touto 

problematikou, že není důležité množství podnětů, ale hlavně jejich kvalita, a to jak 

v rozvoji motorickém, tak psychickém.  

 

Předškolní období  

Toto období je v životě dítěte s Downovým syndromem velmi důležité. Zde poprvé 

může trávit čas bez rodičů, mezi svými vrstevníky. Rodiče sami se musí rozhodnout, 

jaký typ dalšího vzdělávání je pro ně vhodný. Každé dítě je individualitou a nemůžeme 

proto říci, které předškolní zařízení je právě pro ně to pravé. V tomto případě musíme 

postupovat velmi citlivě. Je dobré poradit se s odborníky, navštívit danou mateřskou 

školu a velmi podrobně zjistit, jestli je pro dítě s Downovým syndromem připravena. 

Jak jsme se zmínili v předchozí kapitole, není možné, aby dítě bylo pouze uklizeno do 

zařízení a dále mu nebyla poskytnuta odborná péče.  

Dítě na vstup do předškolního zařízení musíme důkladně připravit. Před nástupem 

do mateřské školy bereme dítě do tohoto prostředí, jsme tam s ním a postupně ho od 

sebe odpoutáváme. Většina dětí s Downovým syndromem je přizpůsobivá a nemá 

problémy se separací od rodičů.  

Je důležité vědět, že předškolní vzdělávání je prvním článkem ve vzdělávacím 

systému.  Řídí se podle platné legislativy. V době psaní mé práce postupujeme podle 

Školského zákona č. 561/ 2004 Sb., Vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., Vyhlášky č. 73/ 2005 Sb. 

Předškolní vzdělávání se týká dětí od tří do šesti až sedmi let. Jak uvádí Pipeková 

(2006), děti s mentální retardací mohou navštěvovat tyto mateřské školy:  

• mateřská škola, 

• mateřská škola speciální, 

• speciální třída při mateřské škole. 

 

Výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských 

školách uskutečňujeme na základě školních vzdělávacích programů, které jsou upravené 

podle speciálních potřeb dětí. Za důležité považujeme, abychom vytvořili optimální 

podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte nejen k učení a komunikaci, ale i k dosažení 

samostatnosti.  

Předškolní vzdělávání plní úkol diagnostický, reedukační a rehabilitační, 

léčebně-výchovný, respitní. Vždy musíme ve výchově a vzdělávání mít na mysli, 

abychom zajistili u těchto dětí osvojení dovedností, které jsou zaměřené na zvládnutí 

sebeobsluhy a osvojení základů hygieny. 



 - 35 - 

Dále zajišťujeme vhodné kompenzační pomůcky, a pokud je nutné, i  asistenta 

pedagoga. Důležité je vědět, že je třeba také upravit počet dětí ve třídě.   Podle Švarcové 

(2006) předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá 

zajišťovat dítěti prostředí, ve kterém se aktivně rozvíjí a učí. V dnešní době se pracuje 

podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP PV, Praha, Výzkumný ústav 

pedagogický 2004). Velmi důležitým úkolem v tomto předškolním období je 

obohacování dítěte, jeho setkávání s vrstevníky, poskytování odborné péče a další. 

Předškolní vzdělávání, jak ho uvádí Švarcová (2006, s. 67), vypadá následovně: „M ělo 

by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně 

podepřeném a lidsky i společensky hodnotném  základě a aby čas prožitý v mateřské 

škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých 

základů do života i dalšího vzdělávání“.  

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je respektovat individuální rozdíly 

mezi dětmi, považovat nerovnoměrnost ve výkonech za přirozenou a neusilovat 

o vyrovnání mezi dětmi za každou cenu. Většina dětí s Downovým syndromem zvládá 

prostředí mateřské školy velmi dobře. Víme, že jen malý počet dětí kvůli závažnému 

mentálnímu postižení nebo nezralosti v sociálním chování nezvládne chodit do žádného 

typu předškolního zařízení. Můžeme proto nástup do mateřské školy odložit a po 

dohodě s odborníky zkusíme navštívit školku později. 

 

Mateřská škola 

Pokud se rozhodneme pro běžnou mateřskou školu, měli bychom si zjistit úroveň 

a kvalitu této školy. Většinou se tak rodiče rozhodnou proto, že v blízkosti svého 

bydliště nemají mateřskou školu speciální.  

Nespornou výhodou je integrace dítěte do populace zdravých vrstevníků. Dítě 

s Downovým syndromem se velmi rádo učí, pozoruje ostatní děti, a pokud je pozitivně 

naladěné, má velkou šanci se rozvíjet.  

Nesmíme zapomenout na zápory, které může tato integrace přinést. Je potřeba 

zajistit individuální přístup, jenž je v tomto případě nezbytný, a kvalitní péči. 

Nevýhodou je také personál, který ve většině případů nemá kvalifikované vzdělání 

a v tomto případě pouze nadšení učitelek nestačí.  

Rodiče by se neměli bát na všechno zeptat, zde považujeme spolupráci rodiny 

a mateřské školy za velmi důležitou. Přesto můžeme říci, že dítě s Downovým 

syndromem může být integrováno do běžné mateřské školy s nejmenšími potížemi. 

Obohacuje nejen děti zdravé, ale i učitelky a rodiče. 
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Mateřská škola speciální 

Vzdělávání dětí s mentálním postižením, které se uskutečňuje ve speciálních 

mateřských školách, se řídí podle školních vzdělávacích programů, jež jsou upravené 

podle speciálních potřeb dětí. Jak uvádí Švarcová (2006), za velmi podstatnou 

považujeme volbu vhodných vzdělávacích metod a prostředků. Jako neméně důležitý se 

jeví vysoce kvalifikovaný personál, který s těmito dětmi pracuje. Pedagogové musí mít 

na zřeteli, že dítě s mentálním postižením má menší zkušenosti s osamostatňováním, je 

ve svých možnostech omezeno, daleko hůře se prosazuje a má méně rozvinutou 

schopnost autoregulace svého chování. Nezbytná je motivace těchto dětí, individuální 

přístup, dostatek času na všechny činnosti, používání strukturovaného učení a využití 

různých nových technik a metod v práci. Pokud je potřeba, ve speciálních mateřských 

školách je možná volba komunikačních technik, např. znakové řeči, programu VOKS, 

orofaciální stimulace. Je důležité zajistit dětem pozitivní zpětnou vazbu. Takový typ 

mateřské školy spolupracuje s příslušným speciálně pedagogickým centrem a sdružením 

rodičů dětí s mentálním postižením.  

Rodičům jsou zapůjčovány odborné knihy, kompenzační pomůcky aj. Stejně jako 

v případě běžné mateřské školy je nutná spolupráce s rodiči a dalšími odborníky. Více se 

problematikou spolupráce budeme zabývat v kapitole „Péče o rodiny s dětmi 

s Downovým syndromem“.  

 

Speciální třída při běžné mateřské škole 

Jak jsem se již zmínila v předchozí kapitole „Současná situace integrace dítěte 

s Downovým syndromem“, je možná skupinová i individuální  integrace dětí 

s Downovým syndromem v běžné mateřské škole. Tím, že zřídíme třídu nebo třídy pro 

děti s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami v běžné mateřské škole, 

umožníme dětem s postižením nejenom kvalitní výchovně vzdělávací péči s odbornými 

pedagogy, ale také setkávání postižených dětí s dětmi zdravými. 

Zde využíváme podpůrné metody, postupy, formy a prostředky. Dále je nezbytné 

zajistit potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.  

 

Vhodné je zajištění asistenční služby pro děti s postižením. Podle situace 

přizpůsobujeme vzdělávací program, který je stejný jako program běžné třídy, ovšem 

jeho náplň je uzpůsobena potřebám těchto dětí. Sama v takovém zařízení pracuji 

a považuji ho za velmi vhodné. Je zde zajištěna péče o děti s postižením v podobě 

odborného a kvalifikovaného personálu, nadstandardní služby v podobě rozvoje 
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komunikace (VOKS, chirofonetika, logopedie, denní rehabilitace) a další programy 

rozvoje péče o děti s postižením. Je zajištěna odborná spolupráce se speciálně 

pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickou poradnou. Učitelky vypracovávají 

individuální výchovně vzdělávací plány a neustále se samy vzdělávají. Děti ze 

speciálních tříd se účastní všech společných akcí s dětmi zdravými. Je zde zajištěna 

výborná spolupráce s rodiči, která je velkým přínosem pro rozvoj dítěte.  

Nejznámější mateřskou školou, která se zabývá dětmi s mentálním postižením, je 

Mateřská škola Štíbrova v Praze. Začala fungovat v roce 1960 a v té době  byla opravdu 

raritou. S malými mentálně postiženými dětmi  nikdo nepracoval, protože byly v izolaci 

buďto v rodině, nebo v ústavech. Tato mateřská škola byla velkým průkopníkem, co se 

týká kolektivní práce s těmito dětmi. V roce 1992 byl změněn název na Mateřskou školu 

speciální Štíbrova. V současné době ji navštěvují děti zdravé, ale i děti s nejrůznějším 

typem postižení. Docházejí sem i děti s Downovým syndromem. Těch je  asi nejvíc. 

Pracuje zde Speciálně pedagogické centrum „Dítě“ a Klub rodičů a přátel dětí 

s Downovým syndromem. Ve speciálně pedagogickém centru pracuje speciální 

pedagog, psycholog a logoped. Jsou zde také realizovány koníčky pro děti, např. 

hipoterapie. Činnost klubu je pestrá a rodiče s dětmi se mohou účastnit různých 

přednášek a akcí. 

 Tyto akce jsou přístupné i veřejnosti a pedagogům z celé republiky, kteří se o děti 

s Downovým syndromem starají.  

Často se stává, že rodiče sdělují odborníkům své zkušenosti s výchovou 

a vzděláváním dětí s postižením. Děti s Downovým syndromem vypadají trochu jinak 

než děti zdravé, ale jsou velmi milé a přítulné. Jejich pozitivita jim ulehčuje zvládání 

docházky do mateřské školy. Děti s Downovým syndromem velmi rády napodobují, 

a proto je pro ně důležité, aby se co nejvíce pohybovaly i mezi zdravými dětmi. Podle 

Švarcové (2006) chápeme výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižení jako 

celoživotní proces. 

 Předškolní vzdělávání je jednou z nejdůležitějších etap v životě dětí i jejich rodičů.  

Dítě s Downovým syndromem má stejné právo na vzdělání jako  děti zdravé. Musíme si 

uvědomit, že jeho postižení nikdo nezavinil, došlo k němu zcela náhodně.  

Ono samo, a také jeho rodina nese následky, a není proto třeba situaci ještě 

zhoršovat. Musíme se snažit kvalitní a odbornou péčí o tyto děti jejich handicap 

zmírňovat.  Aby se nám v předškolních zařízeních dařila kvalitní péče, zmíníme se 

v další kapitole o speciálně pedagogické diagnostice a metodách práce s dítětem 

s Downovým syndromem.  
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2.2.4  Diagnostika dítěte v předškolním věku, metody obecné a speciální 

Speciálně pedagogická diagnostika 

Charakteristika speciálně pedagogické diagnostiky, jak ji uvádí Pipeková 

(2006,  s.57), vypadá následovně: „Jejím cílem je co nejdokonalejší poznání člověka 

s postižením, vadou nebo nějakým handicapem. Zaměřuje se na získání informací 

o osobnosti dotyčného jedince a o jeho možnostech v oblasti vzdělavatelnosti 

a vychovatelnosti , neboť to jsou hlavní předpoklady pro zařazení člověka s postižením 

do společnosti“. 

Jak dále uvádí Pipeková, je důležité vědět, že diagnostika zkoumá život dítěte od 

narození po současnost. Poznatky, které získáme, nám slouží k výchově a vzdělávání 

jedinců s postižením, k výběru metod a forem práce, ukazují nám možnosti socializace 

jedince ve společnosti. Pro nás, kteří pracujeme s dětmi s mentálním postižením, tedy 

i s dětmi s Downovým syndromem, je důležitá diagnostika psychopedická. 

V předškolním věku dítěte je důležité, aby došlo včas k zachycení postižení nebo 

poruchy, abychom mohli co nejdříve zahájit speciálně výchovnou péči. Děti 

s Downovým syndromem mají oproti ostatním dětem s mentálním postižením výhodu, 

neboť jejich onemocnění bývá odhaleno již v prenatálním, nebo krátce postnatálním 

období. V tomto období provádíme diagnostiku v prostředí, které je pro dítě přirozené.  

Je důležité, aby požadavky a úkoly, které klademe na dítě, byly v souladu s mentálním 

věkem dítěte. Speciálně pedagogická diagnostika se provádí ve věku 3 až 7 let. U dětí 

s mentálním postižením se může prodloužit až do věku 8 let, to znamená do nástupu 

školní docházky. Diagnostika v tomto období sleduje psychickou, fyzickou a sociální 

úroveň dítěte. 

V předškolním období se zaměřujeme zvláště na oblast hrubé a jemné motoriky, na 

sebeobsluhu, rozumové a komunikační schopnosti, sociální a citovou oblast a na 

lateralitu. 

 Kvalitní diagnostika zachovává individuální přístup k dítěti a metody jak obecné, 

tak i speciální. 

 

Metody obecné  

Podle Pipekové (2006) nám tyto metody předkládají základní data o dítěti, které 

budeme vyšetřovat. Získáváme tím údaje nejen o dítěti, ale i celé rodině a prostředí, 

v kterém dítě vyrůstá.  
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Rodinná anamnéza 

Tato anamnéza je velmi důležitá k pochopení zkoumaného jedince, neboť abychom 

pochopili jeho duševní stav, musíme znát prostředí, ve kterém se pohybuje. Údaje 

získáváme buď studiem spisové dokumentace, nebo rozhovorem s rodiči. V některých 

případech můžeme použít i dotazník. Musíme si uvědomit, že údaje mohou být 

zkreslené. Použitím této obecné metody chceme získat informace o ostatních členech 

rodiny, o případné genetické zátěži, která se v rodině vyskytuje, dále o prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá. 

Osobní anamnéza 

Touto metodou zjišťujeme údaje z prenatálního, perinatálního a postnatálního 

období. Zajímá nás průběh těhotenství, porodu a vývoj dítěte v raném dětství. Zaměříme 

se na to, kdy dítě lezlo, sedělo, kdy začalo chodit, jestli nepřeskočilo fázi lezení. 

Důležité je vědět, jestli neprodělalo nějaké nemoci. Ptáme se rodičů na první slova, 

první věty, užívání léků a mnoho dalšího. Všechny tyto informace jsou velmi důležité 

pro probíhající diagnostiku.  

 

Metody speciální  

Mezi velmi důležité speciální metody patří pozorování, rozhovor a dotazník. 

Pozorování 

Je to záměrná a plánovitá, pokud možno systematická a opakovaná činnost, která se 

soustředí na podstatné jevy. 

Děti v předškolním období pozorujeme v přirozených činnostech a také v jejich 

přirozeném prostředí. U takto malých dětí se snažíme neupozorňovat na to, že se na dítě 

soustředíme. 

Pozorujeme vnější projevy dítěte, jeho komunikaci s dospělými i dětmi, 

pozorujeme ho při činnostech i v nejpřirozenějších situacích, jako je hra. Předmětem 

pozorování můžou být verbální projevy, ale i neverbální. 

 Soustředíme se na navazování kontaktů s vrstevníky, schopnost přijetí autority aj. 

Zajímá nás emoční rozpoložení dítěte a jeho reakce, zdali je vyrovnané, nebo emočně 

nestabilní. 

Rozhovor 

Rozhovor může být individuální a skupinový. Podle způsobu vedení volný, nebo 

řízený. Je to náročná technika ve smyslu kladení otázek. Musíme pamatovat na to, že 

otázky klademe přesné, jasně formulované. Samozřejmě bude rozdíl v kladení otázek 

dítěti a dospělému. 
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Dotazník 

Tuto metodu u dětí předškolního věku nepoužíváme vzhledem k tomu, že je vázána 

na schopnost psaní. 

 

Diagnostické situace  

Hra dít ěte v předškolním věku 

Ve hře je dítě přirozené, všestranně se rozvíjí jeho osobnost, do hry se promítají 

fantazijní představy. Hra u dětí s mentálním postižením, tedy i s Downovým 

syndromem, je spíše stereotypní, děti hru buď nekomentují vůbec, nebo málo. Je 

většinou jednoduchá a odpovídá věku mladšího dítěte. Pokud hra vznikne spontánně, 

snažíme se do ní nezasahovat. Podle Pipekové (2006) sledujeme pro diagnostické účely, 

jaký má hra charakter, zda odpovídají představy při hře skutečnosti, jaká je motorika 

dítěte, jak dlouho dokáže hru provozovat, jak se řečově při hře projevuje, na jaké úrovni 

je u něho rozvinuté sociální chování. Dále sledujeme, jaké povahové rysy se u dítěte 

objevují, které hračky preferuje, zda využívá všech smyslových orgánů, a někdy se nám 

může projevit preference používání ruky.  

Při pozorování dítěte při hře dbáme na to, aby se hra rozvíjela v prostředí, které dítě 

zná, a netrvala příliš dlouho. Neměla by přesáhnout 15 minut. Je nutné, aby si dítě 

odpočinulo.  

Kresba 

Jak uvádí Švingalová (2004), kresba u dětí v předškolním období je jednou 

z nejpřirozenějších situací, kterou se dítě projevuje. Kresbou dítě projevuje svá přání, 

své myšlenky. 

 U dětí s mentální retardací je kresba opožděná vůči věku, je jednoduchá, linie čáry 

je roztřesená a nepravidelná. Celkový vývoj kresebných dovedností je opožděný. U dětí 

s Downovým syndromem se v tomto období objevuje čárání, někdy později přechází 

v obsažné čáranice. Děti dokáží napodobit čáru, nejprve svislou, později i vodorovnou.  

Jemná motorika je celkově opožděná, proto se kresbě z diagnostického hlediska 

nepřikládá takový význam. 

 

2.2.5  Péče o rodiny s dětmi s Downovým syndromem 

Raná péče 

V kapitole Výchova a vzdělávání jsme se zmínili o včasné péči. Tuto péči zajišťují 

převážně odborníci z rané péče. V podstatě se jedná o soustavu služeb a programů, které 

jsou poskytovány dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, 
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zvláště pak dětem, které mají zdravotní postižení, a jejich rodinám. Tyto služby jsou 

důležité, neboť vyplňují dobu před nástupem dítěte do určitého vzdělávacího zařízení. 

Víme, že rodiči je tato služba zpočátku chápána spíše jako krizová intervence, později 

však plní funkci poradenství a podporu rodiny. Klienty rané péče jsou převážně rodiny 

s dětmi se zdravotním postižením ve věku do čtyř let, dále pak s dětmi s kombinovaným 

postižením ve věku do šesti let. Můžeme sem zařadit i děti ve věku do dvou let, jejichž 

vývoj je ohrožen, a v neposlední řadě jsou to rodiny, které očekávají narození dítěte 

s rizikem prenatálního postižení. Jak uvádí www.dobromysl.cz,  zásadní roli v rozvoji 

dítěte hrají první tři roky. Je důležité, aby se toto období nezanedbalo a využilo se ho ke 

stimulaci dítěte s Downovým syndromem. Specialisté potvrzují, že řízená raná péče má 

velký význam pro budoucí život dítěte. Zlepší se přístup rodičů díky dlouhodobému 

kontaktu s odborníky, kteří mají o dítě pozitivní zájem. Jak popisuje Pueschel (1997), 

tito odborníci působí v různých profesích. Jsou zde speciální pedagogové, 

psychologové, rehabilitační pracovníci, odborníci zabývající se ergoterapií a logopedií. 

Všichni pracují v týmu a výhodou je, že navštěvují rodiny u nich doma, nebo se s nimi 

setkávají v centrech rané péče či v poradnách. Musíme říci, že dosavadní vědecké 

poznatky a zkušenosti s poskytováním rané péče ukazují, že tato práce je opodstatněná 

a velmi přínosná.  

 

Specializovaná poradenská zařízení  

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

Charakteristika speciálně pedagogického centra, jak ji uvádí Pipeková 

(2006, s. 53), vypadá následovně: „Speciálně pedagogická centra se zaměřují na 

poradenskou činnost pro děti a mládež s jedním typem postižení, případně s více 

vadami, kde dominuje typ postižení, pro které bylo SPC zřízeno. Činnost SPC je 

legislativně zakotvena ve Školském zákoně č. 561/ 2004 Sb. a Vyhlášce č. 72/2005 Sb.  

Tato centra u nás začala vznikat teprve od roku 1990. 

 

 Zpočátku byla zřizována při speciálních školách, postupně vznikala i jako 

samostatná zařízení. Poskytují poradenskou službu dětem od raného věku, 

v předškolním období, po dobu základní i střední docházky a podle potřeby i jedincům 

v období rané dospělosti.  

Je zde zajištěna speciálně pedagogická, psychologická a psychoterapeutická pomoc 

týmem odborníků. Speciálně pedagogická centra provádějí depistáž, vedou si přesnou 
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evidenci dětí a mládeže zařazené do péče centra. Zabezpečují speciálně pedagogickou 

a psychologickou diagnostiku a pomáhají s tvorbou individuálně vzdělávacích plánů. 

Dále pak zajišťují poradenskou a metodickou činnost pro rodiče a pedagogy. 

Spolupracují s dalšími SPC a poradenskými pracovišti, pomáhají rodičům řešit 

problémy s jejich zdravotně postiženým dítětem, které nemohou sami zvládnout. Velmi 

přínosné je organizování diagnostických pobytů pro rodiče s dětmi. Bez pomoci 

speciálně pedagogických center bychom se již dnes v mateřské škole neobešli.  

 

Pedagogicko - psychologická poradna (PPP) 

Jak uvádí Pipeková (2006), toto poradenské zařízení se řídí v době psaní mé práce 

platnou legislativou, a tím je  Školský  zákon č. 561/ 2004 sb. a Vyhláška č. 72/ 2005 Sb. 

Pedagogicko-psychologické poradny provádějí komplexní psychologickou, speciálně 

pedagogickou a speciální diagnostiku. Poskytují poradenskou pomoc při výchově 

a vzdělávání žáků, zjišťují připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydávají 

o ní odborný posudek. Dále pak doporučují zákonným zástupcům a řediteli školy 

zařazení žáka do příslušné školy a třídy. Pokud je žák se zdravotním postižením 

integrován v běžné škole, zajišťují speciální vzdělávací potřeby a vypracovávají 

odborné posudky a návrhy opatření pro příslušné školy a další školská zařízení. 

Nedílnou součástí náplně PPP jsou poradenské služby pro žáky se zvýšeným rizikem 

školní neúspěšnosti. Poskytují metodickou podporu školám.  

 

Péče v mateřské škole 

O výchově a vzdělávání dětí s Downovým syndromem jsme se již zmínili v jedné 

z předchozích kapitol. Zde se budeme zabývat péčí a komplexní pomocí rodičům 

a dětem umístěným v mateřské škole. Musíme si uvědomit důležitost komunikace 

pedagoga a rodičů. Rodiče, kterým se narodí dítě s postižením, bývají velmi citliví na 

podané informace. Cítí se ohroženi, a je proto potřeba zvolit velmi opatrný přístup. 

Někdy se stává, že rodiče už přicházejí do školy s negativním postojem, způsobeným  

ostatními odborníky, a jsou nedůvěřiví.  

Musíme vycházet z toho, že rodiče znají své dítě déle než my a určitě mu i lépe 

rozumí. Je velmi přínosné pro dítě i rodiče, pokud získají pocit, že to s jejich dítětem 

myslíme dobře a máme ho rádi. V mateřských školách speciálních mají pedagogové 

zkušenosti s dětmi s postiženími, ale i s jejich rodiči. Je zde již dobře propracován 

systém výchovně vzdělávací práce, ale také spolupráce s příslušnými speciálně 

pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami.  
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V těchto mateřských školách je dětem zajištěna komplexní péče v podobě 

kvalifikovaných pedagogů, rehabilitačních pracovníků, dále pak logopedů 

a v neposlední řadě je zde zajištěna asistence pro dítě. Asistenční službu může zajišťovat 

úřad práce, nadace, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením a jiné organizace. Pro děti 

s těžším postižením je asistent nezbytnou pomocí při zařazení do kolektivu. Pomáhá mu 

přizpůsobit se, je nápomocen při výchově a vzdělávání a při komunikaci s dítětem. 

Mateřská škola bývá vybavena speciálními kompenzačními a didaktickými pomůckami. 

Disponuje polohovacími lůžky, rehabilitačním bazénem a dalšími podpůrnými 

pomůckami, velmi potřebnými pro rozvoj dítěte. V některých mateřských školách je 

zajištěna doprava dítěte do mateřské školy a zpět, neboť u speciálních mateřských škol 

se předpokládá, že sem dojíždí rodiny s dětmi i z větších vzdáleností. Toto vše ulehčuje 

rodinám s dětmi situaci, ve které se ocitli. Nesmíme ale zapomenout, že bez spolupráce 

pedagogů s rodiči a vytvoření klimatu oboustranné důvěry by tato pomoc byla 

nedostačující.  

Za velmi důležitý považujeme dennodenní kontakt s rodiči, sestavení plánu pro 

konzultace, ve kterých s rodiči probíráme aktuální problémy, možnosti a konkrétní 

formy dalšího vzdělávání. Za potřebnou také považujeme spolupráci rodičů při 

vytváření individuálního vzdělávacího plánu. Seznamujeme rodiče s nadstandardními 

aktivitami mateřské školy, a pokud je to jen trochu možné, děti z těchto činností 

nevyřazujeme. S dětmi a rodiči se denně osobně přivítáme a rozloučíme, rodiče mají 

pocit, že jejich dítě je vítáno. Poskytujeme rodinám pomoc a podporu, která jim umožní 

fundovaně se rozhodnout za své dítě. 

 V praxi to hlavně znamená, že rodičům doporučujeme, na jaké odborníky se mají 

obrátit. Pomáháme tyto instituce kontaktovat. Za velmi důležité považujeme  setkávat se 

s  rodiči co nejčastěji, nečekáme, až o to požádají sami. Vhodné je vyhradit si na setkání 

dostatek času a soukromí. Umožníme rodičům, aby se mohli zúčastnit činností 

v mateřské škole.  

Důležitou součástí péče o rodiny s dětmi s postižením je i možnost zapůjčení 

literatury, která se týká dítěte, a didaktických pomůcek. 

 

Klub rodi čů a přátel dětí s Downovým syndromem 

Tento klub byl založen v roce 1996 jako nezisková organizace, občanské sdružení. 

Je orientován na pomoc rodinám dětí s tímto postižením. Zde se rodiče mohou setkávat, 

vyměňují si informace, zkušenosti a poznatky.  

Cílem tohoto sdružení je zajišťovat poradenství a krizovou intervenci, podporu 
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rodičů dětí s Downovým syndromem, dále pak vyhledávat nové  metody práce s těmito 

dětmi (např. orofaciální regulační terapie, strukturované učení, metoda malých kroků, 

systém VOKS ).  Klub pořádá přednášky a kursy, pomáhá začleňovat děti do škol, 

spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem „Dítě“, které vzniklo při  Mateřské 

škole speciální Štíbrova v Praze. Velmi oblíbené jsou letní a zimní „Hájenky,“ pobyty 

pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem, které se uskutečňují v Krkonoších. 

Klub také vydává brožury o problémech dětí s Downovým syndromem, které jsou 

dostupné i veřejnosti. Za velmi prospěšné považujeme setkávání rodičů a přátel dětí 

s tímto postižením na internetovém serveru www.dobromysl.cz   

Do rukou se nám může dostat časopis „PLUS“, který vydává tento klub a ve kterém 

najdeme velmi zajímavé odborné články i články, ve kterých se dozvíme mnoho nového 

o životě dětí s Downovým syndromem, o jejich rodinách a lidech, kteří jim pomáhají.  
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3 Praktická část 

3.1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části bakalářské práce je komplexní hodnocení dětí s Downovým 

syndromem v mateřské škole se zaměřením na specifika řečového vývoje, zlepšení 

komunikačních dovedností, oblast sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky. Pomocí 

předpokladů bych chtěla ověřit, dochází- li ve sledovaných oblastech  k opoždění,  zda 

platí, že u dětí s Downovým syndromem se projevuje opožděný vývoj řeči, zjistit 

pomocí dotazníků, zda učitelky v běžných mateřských školách, v  mateřských školách 

speciálních a speciálních třídách mateřských škol pracují s dětmi s Downovým 

syndromem, jaké mají v tomto směru znalosti a zkušenosti při hodnocení těchto dětí, 

a výsledky porovnat. 

 

3.1.1  Stanovení předpokladů praktické části 

Předpoklady praktické části byly stanoveny na základě teoretických znalostí 

problematiky Downova syndromu (Teoretická část, str. 11 - 45) a studia informačních 

zdrojů.  

 

Předpoklad č. 1 

Lze předpokládat, že děti s diagnózou Downův syndrom mají vzhledem 

k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči. 

 

Předpoklad č. 2 

Lze předpokládat, že stupeň mentální retardace u dítěte s Downovým syndromem 

výrazně ovlivňuje schopnost komunikace.  

 

Předpoklad č. 3 

Lze předpokládat, že u některých dětí s Downovým syndromem se nepodaří 

rozvinout komunikační dovednosti vůbec.  

 

Předpoklad č.4 

Lze předpokládat, že dítě s Downovým syndromem bude mít optimálnější rozvoj 

komunikačních dovedností pod odborným vedením speciálního pedagoga. 
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Předpoklad č. 5 

Lze předpokládat, že u dítěte s Downovým syndromem bude celkový rozvoj na 

lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální výchovně vzdělávací plán 

a pracovat podle něj. 

 

Předpoklad č. 6 

Lze předpokládat, že u dětí s Downovým syndromem můžeme pozorovat opožděný 

vývoj ve sledovaných oblastech (sebeobsluha, jemná motorika, hrubá motorika). 

 

Předpoklad č.7  

Lze předpokládat, že učitelky  mateřských škol speciálních a speciálních tříd 

v mateřských školách  mají dostatek informací o problematice Downova  syndromu.  

 

3.2 Použité metody  

V praktické části bakalářské práce byly použity tyto metody: 

� studium dokumentace, 

� pozorování, 

� dotazník. 

 

Studium dokumentace 

Studium dokumentace se skládá z rodinné a osobní anamnézy dítěte. Jak uvádí 

Pipeková (2006),  rodinnou anamnézou zjišťujeme údaje o rodičích dítěte, sourozencích 

a prarodičích. Dozvídáme se o dědičných chorobách v rodině, eventuálně o výskytu 

mentální retardace a jiných postiženích. Osobní anamnéza zjišťuje údaje o prenatálním, 

perinatálním a postnatálním vývoji dítěte. Za důležité považujeme období raného 

dětství. Dále nás zajímá celkový vývoj neuropsychický, biologický a sociální.  

 

Pozorování 

Jak popisuje Pipeková (2006), pozorování je plánovitá a záměrná činnost. Mělo by 

být vedeno dlouhodobě a soustřeďovat se na podstatné jevy. 

 Umožňuje nám pozorovat jednotlivce v jeho přirozených podmínkách a pomáhá 

nám zjišťovat schopnosti a dovednosti dítěte, jeho vlastnosti a psychické vztahy.  Cílem 

pozorování bude vybraná  skupina šesti dětí v předškolním věku s Downovým 

syndromem. 

 Budu se  soustřeďovat na oblasti komunikačních schopností dětí a celkových 
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dovedností.  V archu formuláře vytvořeného k pozorování vybraných jednotlivců budou 

zaznamenána dvě období (září a únor). Pozorování bude probíhat v časovém horizontu 

šesti měsíců (Seznam příloh, Přílohy č.1 - 7). 

 

Dotazník 

Podle Pipekové (2006)  je dotazník písemné vyjádření otázek a odpovědí, které jsou 

předkládané ve standardní podobě a není zde potřeba přímého kontaktu. Dotazník bude 

rozdán 18 učitelkám mateřských škol různých typů (mateřské školy speciální, mateřské 

školy se speciálními třídami a běžné mateřské školy). Cílem dotazníku bude získat 

ucelené informace, zda učitelky mateřských škol mají dostatek znalostí o problematice 

dětí s Downovým syndromem. Dále nás bude zajímat způsob a formy práce s těmito 

dětmi, zvláště pak při rozvoji komunikačních dovedností,  odborné vedení speciálním 

pedagogem, řečové vady u dětí s Downovým syndromem a stupeň mentální retardace. 

Typ dotazníku bude nestandardizovaný, otázky uzavřené (Seznam příloh, Příloha č.8). 

Pomocí výše uvedených metod se budu snažit potvrdit předpoklady uvedené 

v praktické části bakalářské práce a splnit cíl této práce.  

 

3.3 Popis zkoumaného vzorku a průběh průzkumu 

Zkoumaným vzorkem je vytipovaná skupina 6 dětí s diagnózou Downův syndrom. 

Děti jsou ve věkovém rozmezí 3 až 7 let. Čtyři z toho jsou chlapci a dvě děvčata. 

Všechny děti navštěvují předškolní zařízení. Tři děti chodí do mateřské školy speciální, 

dvě do speciální třídy v běžné mateřské škole a jedno dítě navštěvuje běžnou mateřskou 

školu. U tří dětí byla diagnostikována střední  mentální retardace, u tří mentální 

retardace lehká.  

U těchto dětí bylo metodou pozorování a studiem spisové dokumentace ověřeno, 

zda mají děti s Downovým syndromem diagnostikován vzhledem k mentální retardaci 

opožděný vývoj řeči. Dále pak, zda mentální postižení u dětí s Downovým syndromem 

ovlivňuje  schopnost komunikace. Bylo zjišťováno, zda se u některých dětí přes 

veškerou péči nepodařilo rozvinout komunikační schopnosti vůbec a zda bude celkový 

rozvoj dětí  na lepší úrovni, pokud se daří pravidelně pracovat podle individuálního 

plánu a dodržovat ho.  Dalším zkoumaným vzorkem je 18 učitelek z různých 

mateřských škol. 

Metodou nestandardizovaného dotazníku bylo ověřováno, zda děti s Downovým 

syndromem mají optimálnější rozvoj pod vedením speciálního pedagoga v mateřské 

škole speciální, nebo v mateřské škole se speciálními třídami než v běžné mateřské 
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škole. Dále pak bylo zkoumáno, zda mají učitelky mateřských škol dostatek informací 

o problematice Downova syndromu. 

Lokalitou probíhajícího průzkumu je oblast Jičína a Trutnova. V měsíci září 

proběhlo první pozorování zkoumané skupiny dětí v přirozeném prostředí  jejich 

mateřských škol. Výsledky byly zaneseny do archu pozorování. V měsíci září bylo 

provedeno první komplexní hodnocení v určených oblastech rozvoje dítěte a zaneseno 

do připraveného formuláře. V průběhu měsíce prosince byly rozdány dotazníky 

učitelkám mateřských škol. Bylo jim vysvětleno, k jakému účelu budou použity, 

a vysloveno poděkování za pomoc. Dotazníky byly rozdány 18 učitelkám, vráceny byly 

všechny. Kontrolní pozorování bylo provedeno v měsíci únoru a stejně tak kontrolní 

komplexní hodnocení. Výsledky byly zaneseny do formulářů.  

 

3.4 Získaná data a jejich interpretace  

3.4.1  Výsledky studia osobní dokumentace pozorovaných dětí.  

Karolína (věk 5 let) 

Rodinná anamnéza 

Rodina děvčátka je úplná. Narodilo se jako třetí dítě, ale z druhého manželství. 

Matka má z prvního manželství dvě starší dcery. Obě jsou zdravé. Otec nemá žádné jiné 

dítě. Matka má středoškolské vzdělání, otec je vyučený truhlář. Z rodinné anamnézy 

nevyplývá žádná genetická zátěž. Rodinné prostředí je podnětné a s rodinou je velmi 

dobrá spolupráce.  

Osobní anamnéza 

Z osobní anamnézy vyplývá, že děvče se narodilo předčasně v 7. měsíci 

těhotenství. Matce nebyl proveden odběr plodové vody, ačkoliv v době těhotenství jí 

bylo již 37 let a o toto vyšetření žádala. Děvčátko prodělalo v 9. měsíci života vážnou 

operaci srdce. Trpí astmatem. Je v péči ortopeda, očního lékaře a chodí na rehabilitaci.  

Raný psychomotorický vývoj je opožděn, ke komunikaci používá jednotlivá slova, 

začínají se objevovat dvojslovné věty. Pasivní zásoba je větší než aktivní, rozumí 

slovům. Vzhledem k mentální retardaci byl diagnostikován opožděný vývoj řeči.  

Pohybuje se samostatně, chodit začala v mateřské škole ve 4 letech. 

 Čistotu neudržuje, má pleny. V současné době se začalo s vysazováním na nočník. 

Potřebuje pomoc při krmení i oblékání. U děvčátka byl diagnostikován Downův 

syndrom, pásmo lehké mentální retardace. Je zařazeno do speciální třídy v běžné 

mateřské škole. Děvče pracuje podle individuálně vzdělávacího plánu.   
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Šimon (věk 7 let) 

Rodinná anamnéza 

Rodina chlapce je úplná. Chlapec pochází z dvojčat, jeho sestra je zdravá. Matka 

má vysokoškolské vzdělání, v současné době je s dětmi doma. Otec má také 

vysokoškolské vzdělání. Žádné onemocnění ani genetická zátěž nejsou v rodině patrné. 

Rodinné prostředí je stimulující a rodina dobře spolupracuje s odborníky.  

Osobní anamnéza 

Dítě se narodilo z rizikové gravidity, z dvojčat. Děti se narodily předčasně, 

císařským řezem. Chlapec má srdeční vadu, v roce 2003 prodělal operaci srdce. 

V současné době je v péči neurologa, očního lékaře,  logopeda a rehabilitační 

pracovnice. Samostatně se pohybuje od 2 let,  čistotu udržuje, oblékne se sám s mírnou 

dopomocí a také se sám nají. U chlapce byl diagnostikován  Downův syndrom 

a opožděný vývoj řeči. Aktuální úroveň rozumových schopností odpovídá hraničnímu 

pásmu lehké mentální retardace. Je zařazen do mateřské školy speciální. V současné 

době má odklad školní docházky. Pro chlapce byl vypracován individuálně vzdělávací 

plán.  

 

Valerie (věk 6 let) 

Rodinná anamnéza 

Děvče se narodilo z prvního těhotenství nezletilým rodičům. Rodina matky zprávu 

o těhotenství nepřijala dobře, v současné době žije matka s dcerou u tety. Matka má 

základní vzdělání. Otec je v současné době ve výkonu trestu, je vyučený. Rodina je 

sociálně slabá, je v péči sociálních pracovníků.  Děvče nemá žádné sourozence. 

Okolnosti jiných onemocnění v rodině nejsou známy. Rodinné prostředí je nepodnětné, 

matka si sama neví rady.  

Osobní anamnéza 

Děvče se narodilo v termínu, porod probíhal spontánně. Nyní je dítě v péči 

neurologa, ušního lékaře (byla diagnostikována sluchová nedostatečnost), klinického 

logopeda, chodí na chirofonetiku a rehabilitaci. Pohybuje se samostatně, chodit začalo 

ve 3 letech. Nají se samo, oblékne se pouze s cizí pomocí. Čistotu dodržuje.  

Děvčeti byl diagnostikován Downův syndrom, výrazné opoždění řečového vývoje, 

středně těžká mentální retardace. V současné době navštěvuje speciální třídu při 

mateřské škole. Má vypracován individuálně vzdělávací plán. 
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Ondřej (věk 3 roky) 

Rodinná anamnéza 

Rodina je neúplná, chlapec žije pouze s matkou u jejích rodičů. Matka má 

středoškolské vzdělání, v současné době je s dítětem doma. Chlapec se narodil z prvního 

těhotenství. Vážnější choroby ani jiná onemocnění nejsou v rodině známy. Rodinné 

prostředí se jeví jako podnětné, matka jeví velký zájem o vzdělávání chlapce. Hodně jí 

pomáhají její rodiče.  

Osobní anamnéza 

V těhotenství matka měla časté nevolnosti, které vedly většinou až k mdlobám. 

Porod proběhl bez komplikací, tělesný vývoj chlapce byl do 1,5 roku bez výraznějších 

problémů. Sedět začal v 8 měsících, chodit v 1,5 roce. Podle matky trpí často rýmou 

a ekzémy. V současné době je v péči rehabilitační pracovnice, očního lékaře a logopeda. 

Ihned po porodu byl u něj diagnostikován Downův syndrom, střední mentální retardace.  

Vzhledem k mentální retardaci došlo k výraznému opoždění řečového vývoje. 

V současnosti navštěvuje mateřskou školu speciální, pouze dva dny v týdnu. Chlapec 

má vypracován individuálně vzdělávací plán.  

 

Tomáš (věk 7 let) 

Rodinná anamnéza 

Rodina chlapce je úplná. Narodil se ze třetího těhotenství, má ještě dva výrazně 

starší sourozence (15, 18 let). Matka je vyučená švadlena, otec řidič z povolání. 

Zdravotní zátěž je patrná z otcovy strany. Bratr otce je dlouhodobě léčen na psychiatrii 

se schizofrenií. Otcův otec spáchal sebevraždu. Rodina matky je zdravá. Rodina nejeví 

o vzdělávání chlapce příliš velký zájem. Nejvíce se na výchově chlapce podílí jeho 

18letá sestra.  

Osobní anamnéza 

Těhotenství probíhalo normálně. Vzhledem k věku matky bylo provedeno vyšetření 

odběrem plodové vody. Již v těhotenství byl u plodu diagnostikován Downův syndrom. 

Přesto matka trvala na pokračování těhotenství. Chlapec se narodil předčasně 

v 7. měsíci,  vzhledem k velmi vysokému krevnímu tlaku matky císařským řezem.  

Ve 2 letech podstoupil operaci srdce.  

Ve 4 letech byla chlapci zjištěna na upozornění mateřské školy těžká 

nedoslýchavost. Vzhledem ke střední mentální retardaci a sluchové vadě je u chlapce 

diagnostikováno výrazné opoždění řečového vývoje. V současné době navštěvuje 

mateřskou školu speciální a má odklad školní docházky. Pro chlapce je vypracován 
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individuálně vzdělávací plán.  

 

Jan (věk 4 roky) 

Rodinná anamnéza 

Rodina chlapce je neúplná. Otec rodinu opustil, když byl dítěti jeden rok. Chlapec 

nemá žádné další sourozence. Matka má úplné střední vzdělání, ráda by se vrátila do 

práce. Nejsou jí známy žádné choroby ani závažná onemocnění v její rodině, ani 

v rodině otce. Otec o dítě nejeví zájem ani ho pravidelně nekontaktuje.  

Osobní anamnéza 

Těhotenství matky probíhalo normálně. Chlapec se narodil v termínu přirozeným 

porodem. Byl často nemocný, bylo mu diagnostikováno astma a ekzémy. Je v péči 

očního lékaře, rehabilitační pracovnice, dochází ke klinickému logopedovi. Zpočátku 

lékaři Downův syndrom nediagnostikovali, chlapec nemá tak výrazné rysy. Teprve 

v 1,5 roce  bylo onemocnění potvrzeno lékaři v Praze-Motole. Je zde patrný opožděný 

vývoj řeči, diagnostikována je lehká mentální retardace. Chlapec je umístěn v běžné 

mateřské škole, má vypracován individuální výchovně vzdělávací plán. Vzhledem 

k problematické spolupráci s rodinou a častým absencím chlapce v předškolním zařízení 

jeho rozvoj bohužel stagnuje.  

 

3.4.2  Shrnutí výsledků studia osobní dokumentace pozorovaných dětí 

V průběhu studia osobní dokumentace vybrané skupiny 6 dětí byl ověřován 

předpoklad č. 1 a předpoklad č. 5.  

 

Předpoklad č.1  

Lze předpokládat, že děti s diagnózou Downův  syndrom mají vzhledem 

k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči.  

Všechny děti, které byly vybrány k pozorování a byla prostudována jejich spisová 

dokumentace, mají diagnostikován  opožděný vývoj řeči. Vzhledem k mentální retardaci 

jsou ve vývoji řeči mezi těmito dětmi patrné rozdíly.  Avšak ani u jednoho z nich 

neodpovídá úroveň komunikačních dovedností fyziologickému věku dítěte.  

U všech dětí je nástup řeči opožděn. Předpoklad č. 1 byl tímto potvrzen.  

 

Předpoklad č. 5 

Lze předpokládat, že u dítěte s Downovým syndromem  bude celkový rozvoj na 

lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální výchovně vzdělávací plán 
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a pracovat podle něj.  

Z prostudování osobní dokumentace dětí a individuálních výchovně vzdělávacích 

plánů, které byly pro ně vypracovány, a z umístění pozorovaných dětí s Downovým 

syndromem do předškolních zařízení vyplývá, že všechny mají svůj individuální 

výchovně vzdělávací plán.  

Tři děti navštěvují mateřskou školu speciální. Zde pracují speciální pedagogové 

a všechny děti se vzdělávají podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Jsou 

zde také přítomni asistenti pedagoga.  

Dvě děti navštěvují speciální třídu v mateřské škole. Také zde pracuje jeden 

speciální pedagog a několik asistentů pedagoga.  Mateřská škola velmi úzce 

spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem, které ji pravidelně navštěvuje. Děti 

se vzdělávají podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který je vypracován 

podle jejich potřeb. Individuální výchovně vzdělávací plány vypracovávají učitelky 

mateřských škol nebo speciální pedagog. Plány jsou pravidelně konzultovány 

s příslušným speciálně pedagogickým centrem.  

Jedno dítě s Downovým syndromem navštěvuje běžnou mateřskou školu. Zde má 

vypracován individuální výchovně vzdělávací plán. Vzhledem k problematické 

spolupráci s rodinou a častým absencím chlapce se nedaří plán dodržovat a pravidelně 

podle něj pracovat.   

 

3.4.3  Výsledky pozorování a hodnocení v komunikačních dovednostech 

Průzkumové pozorování bylo provedeno v měsících září 2007 až únor 2008. Byla 

vybrána skupina dětí ve věkovém rozmezí 3-7 let. U všech dětí byl diagnostikován 

Downův syndrom s lehkou nebo středně těžkou mentální retardací. Všechny děti 

navštěvují předškolní zařízení. Tři děti mateřskou školu speciální, dvě děti speciální 

třídu v mateřské škole a jedno dítě běžnou mateřskou školu. První pozorování bylo 

provedeno v měsíci září 2007, kontrolní pozorování zaznamenáno v únoru 2008. 

Výsledky pozorování byly zaneseny do vytvořených formulářů pozorování (Seznam 

příloh, Přílohy č.1-6) a zkompletovány do níže uvedených tabulek a grafů. Hodnoty 

v těchto tabulkách jsou výslednicemi hodnot podle předem připravené škály hodnocení. 

Tato škála je dána mírou výskytu sledovaných projevů u zkoumaného vzorku. 

Škála sledovaných projevů:  

1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy  

Tabulka č.1 znázorňuje v levém sloupci sledované jevy v oblasti komunikačních 

dovedností u pozorovaných dětí v měsíci září 2007. V dalších 6 sloupcích jsou fiktivní 
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jména pozorovaných dětí. Zároveň je zde u jednotlivých dětí hodnocení sledovaných 

jevů podle hodnotící škály. 

Tabulka č. 1 Výsledky metody pozorování v měsíci září 2007  

SLEDOVANÉ JEVY      ZÁŘÍ 2007 Karolína  Tomáš  Ondra Valerie Šimon Jan 
Gesty vyjadřuje svá přání 4 2 2 2 4 3 
Rozumí pokynům 4 3 2 3 4 2 
Opakuje jednotlivá slova 2 1 1 2 2 2 
Tvoří podstatná jména 2 1 1 2 2 1 
Tvoří dvojslovné věty 2 1 1 1 1 1 
Používá " já" 2 1 1 1 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 2 1 1 1 1 1 
Na otázku Jak se jmenuješ" uvede 
své jméno 1 2 1 2 2 1 

 
Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

 

Graf č.1 Výsledky pr ůzkumového pozorování zá ří 2007
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Graf č.1 znázorňuje výsledky průzkumu rozvoje komunikačních dovedností 

u sledované skupiny dětí v měsíci září 2007. Vychází z dat získaných v průběhu tohoto 

pozorování.  

Všechny děti se pohybují ve verbální komunikaci mezi první a druhou úrovní 

hodnotící škály, což znamená, že u většiny dětí se sledované jevy objevují buď nikdy, 

nebo pouze výjimečně. Naproti tomu v oblasti impresivní složky řeči (gesty vyjadřuje 

svá přání, rozumí pokynům) se děti pohybují v hodnotící škále na úrovni dva až čtyři, 

což znamená, že se sledované jevy objevují buď pouze výjimečně, občas, nebo  téměř 

vždy.  
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Tabulka č. 2 Výsledky metody pozorování v měsíci únoru 2008  

SLEDOVANÉ JEVY ÚNOR 2008 Karolína  Tomáš  Ondra Valerie Šimon Jan 
Gesty vyjadřuje svá přání 3 2 2 3 4 3 
Rozumí pokynům 5 3 2 3 4 3 
Opakuje jednotlivá slova 4 1 2 3 2 2 
Tvoří podstatná jména 3 1 1 2 2 1 
Tvoří dvojslovné věty 3 1 1 1 1 1 
Používá " já" 3 1 1 1 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 3 1 1 2 2 2 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede 
své jméno 4 2 1 2 2 1 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

 

Graf č.2 Výsledky pr ůzkumového pozorování únor 2008 
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Graf č.2 znázorňuje výsledky průzkumu rozvoje  komunikačních dovedností 

u sledované skupiny dětí v měsíci únoru 2008. Tyto výsledky vycházejí z pozorování 

skupiny dětí v průběhu 6 měsíců a kontrolního pozorování v měsíci únoru 2008. 

  Ve verbální komunikaci nedošlo k výraznému posunu v hodnotící škále, pouze 

u 2 děvčat došlo k mírnému zlepšení. V oblasti impresivní složky řeči (gesty vyjadřuje 

svá přání, rozumí pokynům) došlo v hodnotící škále u většiny dětí  k posunu na čtvrtou 

až pátou úroveň, což znamená, že sledované jevy se projevují téměř vždy, nebo vždy. 

 Z tohoto grafu je patrné, že u sledované skupiny dětí se ve většině případů 

impresivní složka řeči rozvíjí rychleji než verbální komunikace. 
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Porovnání výsledků pozorování u jednotlivých dětí  

Karolína, 5 let, lehká mentální retardace, speciální třída v mateřské škole 

Tabulka č.3 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností  Karolíny 

            SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 4 3 
Rozumí pokynům 4 5 
Opakuje jednotlivá slova 2 4 
Tvoří podstatná jména 2 3 
Tvoří dvojslovné věty 2 3 
Používá " já" 2 3 
Verbální projev je srozumitelný 2 3 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 1 4 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 –občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy. 

 

V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Karolíny jsou v levém 

sloupci sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, 

září a únor. Z uvedených hodnot vyplývá, že došlo k výraznému zlepšení jak 

v impresivní složce řeči  (gesty vyjadřuje svá přání, rozumí pokynům), tak ve verbální 

komunikaci. Přestává v takové míře používat gesta, snaží se dorozumět.  Vzhledem 

k  lehké mentální retardaci a péči speciálního pedagoga ve speciální třídě je rozvoj 

komunikačních dovedností rychlejší. U děvčete byl potvrzen předpoklad č.1, že děti 

s diagnózou Downův syndrom mají, vzhledem k mentálnímu postižení, diagnostikován 

opožděný vývoj řeči, dále předpoklad č.2, že stupeň mentální retardace u dítěte 

s Downovým syndromem výrazně ovlivňuje schopnost komunikace. Z výsledků 

pozorování vyplývá i potvrzení předpokladu č.4, že dítě s Downovým syndromem bude 

mít optimálnější rozvoj komunikačních dovedností  pod odborným vedením speciálního 

pedagoga.  

 

Tomáš, 7 let, střední mentální retardace, mateřská škola speciální 

Tabulka č.4 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností Tomáše 

            SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 2 
Rozumí pokynům 3 3 
Opakuje jednotlivá slova 1 1 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá " já" 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 1 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 2 2 
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Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Tomáše jsou v levém 

sloupci sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, 

září a únor. Z uvedených hodnot vyplývá, že vzhledem ke střední mentální retardaci 

a těžké nedoslýchavosti nedošlo v průběhu 6 měsíců ke zlepšení v rozvoji 

komunikačních dovedností. Chlapec se nesnaží dorozumět ani gesty. Tímto byl potvrzen 

předpoklad č.1, že děti s diagnózou Downův syndrom mají vzhledem k mentálnímu 

postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči, dále pak předpoklad č.2, že stupeň 

mentální retardace výrazně ovlivňuje schopnost komunikace. Tímto byl také potvrzen 

předpoklad č.3, že u některých dětí s Downovým syndromem se nepodaří rozvinout 

komunikační dovednosti vůbec.  

 

Ondra, 3 roky, střední mentální retardace, mateřská škola speciální 

Tabulka č.5 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností Ondry 

            SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 2 
Rozumí pokynům 2 2 
Opakuje jednotlivá slova 1 2 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá " já" 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 1 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 1 1 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

 V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Ondry jsou v levém 

sloupci sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, 

září a únor.  

Z uvedených hodnot vyplývá, že vzhledem ke střední mentální retardaci nedošlo 

v uvedeném období k rozvoji komunikačních dovedností vůbec. Pouze v jediné oblasti 

komunikace (opakuje jednotlivá slova) došlo k mírnému zlepšení. Chlapec dochází do 

speciální mateřské školy velmi krátkou dobu. Tímto byl potvrzen předpoklad č.1, že děti 

s diagnózou Downův syndrom mají vzhledem k mentálnímu postižení diagnostikován 

opožděný vývoj řeči, dále předpoklad č.2, že stupeň mentální retardace u dítěte výrazně 

ovlivňuje schopnost komunikace. Pozorováním chlapce byl potvrzen předpoklad č.3, že 

u některých dětí s Downovým syndromem se nepodaří rozvinout komunikační 

dovednosti vůbec. 
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Valerie, 6 let, střední mentální retardace, speciální třída mateřské školy   

Tabulka č.6 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností Valerie 

            SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 3 
Rozumí pokynům 3 3 
Opakuje jednotlivá slova 2 3 
Tvoří podstatná jména 2 2 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá " já" 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 2 2 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Valerie jsou v levém 

sloupci sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, 

září a únor. Z uvedených hodnot vyplývá, že u děvčete došlo ke zlepšení v impresivní 

složce řeči i ve verbální komunikaci. Vzhledem ke střední mentální retardaci není 

zlepšení tak markantní. Byl potvrzen předpoklad č.1, že děti s diagnózou Downův 

syndrom mají vzhledem k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči, 

dále předpoklad č.2, že stupeň mentální retardace u dítěte s Downovým syndromem 

výrazně ovlivňuje schopnost komunikace, a dále předpoklad č.4, že dítě s Downovým 

syndromem bude mít optimálnější rozvoj komunikačních dovedností pod odborným 

vedením speciálního pedagoga.  

 

Šimon, 7 let, lehká mentální retardace, mateřská škola speciální 

Tabulka č.7 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností Šimona 

                     SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 4 4 
Rozumí pokynům 4 4 
Opakuje jednotlivá slova 2 2 
Tvoří podstatná jména 2 2 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá " já" 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 2 2 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Šimona jsou v levém 

sloupci sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, 

září a únor.  

Z uvedených hodnot vyplývá, že u chlapce nedošlo ke zlepšení v impresivní složce 
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řeči. Pouze jeho verbální projev se mírně zlepšil. Chlapec k dorozumění používá stále 

gesta. Byl potvrzen předpoklad č.1, že děti s diagnózou Downův syndrom mají 

vzhledem k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči, dále předpoklad 

č.2, že stupeň mentální retardace u dítěte s Downovým syndromem výrazně ovlivňuje 

schopnost komunikace. Byl ověřen i předpoklad  č.3, že u některých dětí se nepodaří 

rozvinout komunikační dovednosti vůbec.  

 

Jan, 4 roky, lehká mentální retardace, běžná mateřská škola 

Tabulka č.8 Porovnání rozvoje komunikačních dovedností Jana 

                              SLEDOVANÉ JEVY       ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 3 3 
Rozumí pokynům 2 3 
Opakuje jednotlivá slova 2 2 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá " já" 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku Jak se jmenuješ uvede své jméno 1 1 

 

Hodnotící škála: 1 – nikdy, 2 – pouze výjimečně, 3 – občas, 4 – téměř vždy, 5 – vždy 

V tabulce porovnání rozvoje komunikačních dovedností Jana jsou v levém sloupci 

sledované jevy a v pravém sloupci dosažená hodnotová škála ve dvou obdobích, září 

a únor. Z uvedených hodnot vyplývá, že impresivní složka řeči je na poměrně dobré 

úrovni, verbální projev se pohybuje mezi hodnotami 1-2. Došlo k mírnému zlepšení.  

Byl potvrzen předpoklad č.1, že děti s diagnózou Downův syndrom mají vzhledem 

k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči, dále předpoklad č.2, že 

stupeň mentální retardace výrazně ovlivňuje schopnost komunikace a dále předpoklad 

č.4, že dítě s Downovým syndromem bude mít optimálnější rozvoj komunikačních 

dovedností pod odborným vedením speciálního pedagoga.  

 

3.4.4  Shrnutí výsledků pozorování komunikačních dovedností  

Z porovnávání výsledků metody pozorování dané skupiny dětí s Downovým 

syndromem vyplývá, že rozvoj komunikačních dovedností je značně opožděn. Velký 

vliv na vývoj řeči má stupeň mentální retardace. Pozorování bylo provedeno v měsících 

září až únor. Bylo zjištěno, že impresivní složka řeči (porozumění řeči) je na vyšší 

úrovni než verbální projev dětí s Downovým syndromem. 

V měsíci září se hodnotová škála v porozumění řeči pohybovala na úrovni hodnot 

2-4 ( pouze výjimečně, občas, téměř vždy), a v měsíci únoru v rozmezí hodnot 3 -5 
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(občas, téměř vždy, vždy). Došlo tedy k mírnému zlepšení u většiny dětí. Ve verbálním 

projevu se hodnotová škála pohybovala na úrovni hodnot 1-2 (nikdy, pouze výjimečně). 

V měsíci únoru pak v rozmezí hodnot 1-2 (nikdy, pouze výjimečně), jen u jednoho 

děvčete došlo k výraznějšímu rozvoji verbální komunikace na úroveň 3-4 (občas, téměř 

vždy).  

Došlo k potvrzení předpokladu č.1, že děti s diagnózou Downův syndrom mají 

vzhledem k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči, dále k potvrzení 

předpokladu č.2, že stupeň mentální retardace u dítěte s Downovým syndromem 

výrazně ovlivňuje schopnost komunikace. Potvrdil se také předpoklad č.3, že 

u některých dětí s Downovým syndromem se nepodaří rozvinout komunikační 

dovednosti vůbec a předpoklad č. 4, že dítě s Downovým syndromem bude mít 

optimálnější rozvoj komunikačních dovedností pod odborným vedením speciálního 

pedagoga.  

 

3.4.5  Výsledky pozorování  v dalších oblastech 

Průzkumové pozorování bylo provedeno v měsících září 2007 až únor 2008. Byla 

vybrána skupina dětí ve věkovém rozmezí 3-7 let.  

U všech dětí byl diagnostikován Downův syndrom s lehkou nebo střední mentální 

retardací. Všechny děti navštěvují předškolní zařízení. 

 Tři děti mateřskou školu speciální, dvě děti speciální třídu v mateřské škole a jedno 

dítě běžnou mateřskou školu. První pozorování a hodnocení bylo provedeno v měsíci 

září 2007, kontrolní pozorování zaznamenáno v únoru 2008. 

Výsledky pozorování byly zaznamenány do vytvořených formulářů pozorování 

(Seznam příloh, Příloha č.7) a zkompletovány do níže uvedených tabulek a grafů.  

Hodnoty v těchto tabulkách jsou výslednicemi hodnot podle předem připravené 

škály hodnocení. Tato škála je dána mírou výskytu sledovaných projevů u zkoumaného 

vzorku.  

Škála sledovaných projevů: 1 – ne, 2 – občas,pouze někdy, 3 – ano 

 

Tabulka č.9 Výsledky hodnocení v oblasti sebeobsluhy v měsíci září 2007 

SEBEOBSLUHA ZÁ ŘÍ Karolína Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Spolupracuje při oblékání 1 3 1 3 3 1 
Samostatně se obléká 1 1 1 1 3 1 
Potřebuje dopomoc při jídle 3 2 3 2 2 3 
Nají se samostatně 1 2 1 2 2 1 
Dojde si na toaletu 1 3 1 3 3 1 

Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 
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Graf č.3 HODNOCENÍ SEBEOBLUHY ZÁŘÍ
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Graf č.3 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování sebeobsluhy dětí v měsíci 

září. Sebeobsluha je na celkově nízké úrovni. 

 Vychází z mentální retardace dětí s Downovým syndromem.  Spolupráce při 

oblékání - 3 děti nespolupracují. Samostatné oblékání - pouze jedno dítě se samostatně 

obléká.  

Dopomoc při jídle - 3 děti potřebují dopomoc, 3 pouze občas. Samostatnost při jídle 

– 3 děti nejedí samostatně, 3 pouze občas. Toaleta -  3 nechodí na toaletu (mají pleny), 

3 děti ano. Nejhůře ze všech dětí je na tom Jan. 

 

Tabulka č.10  Výsledky hodnocení sebeobsluhy v únoru 2008 

SEBEOBSLUHA ÚNOR Karolína  Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Spolupracuje při oblékání 3 3 2 3 3 1 
Samostatně se obléká 2 2 1 2 3 1 
Potřebuje dopomoc při jídle 2 2 3 1 1 3 
Nají se samostatně 2 2 1 3 3 1 
Dojde si na toaletu 1 3 1 3 3 1 

 

Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 
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Graf č.4 HODNOCENÍ SEBEOBSLUHY ÚNOR
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Graf č.4 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování v měsíci únoru. 

Spolupráce při oblékání - 4 děti spolupracují, 1 ne, 2 občas. Samostatné oblékání - 3 děti 

občas, 2 ne, 1 ano. Dopomoc při jídle - 2 děti ne, 2 občas, 2 ano. Samostatnost při jídle - 

2 děti se nenají samy, 2 pouze občas, 2 ano. Toaleta - 3 děti mají pleny, 3 chodí na 

toaletu. Nejvíce se v období 6 měsíců zlepšilo oblékání dětí a samostatnost při jídle. 

Celkově je sebeobsluha dětí na nízké úrovni.  

Potvrdil se předpoklad č.5, že u dítěte s Downovým syndromem bude celkový 

rozvoj na lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální výchovně 

vzdělávací plán a pracovat podle něj. Viz Jan, zde je spolupráce s rodinou 

problematická, chlapec trpí častými absencemi.  

 Dále se potvrdil předpoklad č.6, že u dětí s Downovým syndromem můžeme 

pozorovat opožděný vývoj ve sledovaných oblastech (sebeobsluhy, jemné motoriky, 

hrubé motoriky).     

 

Tabulka č. 11 Výsledky hodnocení jemné motoriky a grafomotoriky v měsíci září 

2007 

JEMNÁ MOTORIKA 
ZÁŘÍ Karolína Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Navléká korále 3 3 1 2 3 1 
Staví komín z kostek 2 3 1 3 3 1 
Napodobí čáru 1 2 1 2 2 1 
Čmárá na papír 3 3 1 3 3 1 
Kreslí tvary 2 1 1 1 1 1 
Mačká papír 3 3 1 3 3 1 
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Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 

 

Graf č.5 HODNOCENÍ JEMNÉ MOTORIKY ZÁŘÍ
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Graf č.5 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování v oblasti jemné motoriky 

v měsíci září. Z uvedeného grafu vyplývá, že úroveň jemné motoriky je opožděná, je na 

celkově nižší úrovni. Navléká korále - 2 děti ne, 1 občas, 3 ano. Staví komín - 2 ne, 

1 občas, 3 ano. Napodobí čáru - 3 ne, 3 občas. Čmárá na papír - 2 ne, 4 ano. 

 Kreslí tvary - 5 ne, 1 občas. Mačká papír - 2 ne, 4 občas. Z uvedeného grafu 

vyplývá, že nejvíce potíží dělá napodobení čáry, kreslení tvarů. Nejhůře ze všech dětí je 

na tom Ondra a Jan. Ondřej navštěvuje mateřskou školu pouze 2 dny v  týdnu a Jan 

navštěvuje běžnou mateřskou školu.  

 

Tabulka č.12 Výsledky  hodnocení v oblasti jemné motoriky v únoru 2008 

JEMNÁ MOTORIKA 
ÚNOR Karolína  Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Navléká korále 2 3 1 3 3 1 
Staví komín z kostek 3 3 2 3 3 2 
Napodobí čáru 2 3 1 2 3 1 
Čmárá na papír 3 3 2 3 3 1 
Kreslí tvary 2 1 1 1 1 1 
Mačká papír 3 3 2 3 3 2 

 

Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 

 



 - 63 - 

Graf č.6 HODNOCENÍ JEMNÉ MOTORIKY ÚNOR
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Graf č.6 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování v měsíci únoru. 

Z uvedených hodnot můžeme vyčíst, že došlo k mírnému zlepšení ve sledovaných 

jevech - staví komín z kostek, napodobí čáru, čmárá na papír, mačká papír. Ve 

sledovaném jevu kreslí tvary nedošlo ke zlepšení. Nejhůře ze všech dětí je na tom Jan, 

zde nedošlo k téměř žádnému zlepšení v oblasti jemné motoriky. Porovnání sledovaných 

jevů: Navléká korále - 2 děti ne, 1 občas, 3 ano. Staví komín - 2 občas, 4 ano. Napodobí 

čáru - 2 ne, 2 občas, 2 ano. Čmárá na papír - 1 ne, 1 občas, 4 ano. Kreslí tvary - 5 ne, 

1 občas. Mačká papír - 2 občas, 4 ano.  

 Z uvedeného srovnání dětí a jejich rozvoje v oblasti jemné motoriky můžeme 

potvrdit předpoklad č.5, že u dítěte s Downovým syndromem bude celkový rozvoj na 

lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální výchovně vzdělávací plán 

a pracovat podle něj.  Z uvedených hodnot také vyplývá potvrzení předpokladu č.6, že 

u dětí s Downovým syndromem můžeme pozorovat opožděný vývoj ve sledovaných 

oblastech sebeobsluhy, jemné i hrubé motoriky.   

 

Tabulka č.13 Výsledky  hodnocení v oblasti hrubé motoriky v září 2007 

HRUBÁ MOTORIKA 
ZÁŘÍ Karolína  Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Sedí bez opory 3 3 3 3 3 3 
Chodí samostatně 2 3 1 3 3 1 
Chůze do schodů 2 2 1 2 3 1 
Chůze ze schodů 1 2 1 2 3 1 
Kope do míče 1 1 1 1 1 1 
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Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 

Graf č.7 HODNOCENÍ HRUBÉ  MOTORIKY ZÁŘÍ
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Graf č.7 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování v měsíci září. Úroveň 

hrubé motoriky je opožděná, nástup samostatné chůze u dětí s Downovým syndromem 

je pomalejší. Největší potíže dělá dětem chůze ze schodů a kopání do míče, neudrží totiž 

rovnováhu. Uvedené hodnoty sledovaných jevů: Sedí bez opory - 6 ano. Chodí 

samostatně - 2 ne, 1 pouze občas, 3 ano. Chůze do schodů - 2 ne, 3 občas, 1 ano. Chůze 

ze schodů - 3 ne, 2 občas, 1 ano. Kope do míče - 6 ne. Nejhůře je na tom Jan.   

 

Tabulka č.14 Výsledky  hodnocení v oblasti hrubé motoriky v únoru 2008 

HRUBÁ MOTORIKA 
ÚNOR Karolína  Tomáš Ondra Valerie Šimon Jan 
Sedí bez opory 3 3 3 3 3 3 
Chodí samostatně 3 3 2 3 3 2 
Chůze do schodů 3 3 1 3 3 1 
Chůze ze schodů 2 3 1 2 3 1 
Kope do míče 1 2 1 2 2 1 

 

Hodnotící škála: 1 – ne, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano 

 



 - 65 - 

Graf č.8 HODNOCENÍ HRUBÉ MOTORIKY ÚNOR
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Graf č. 8 znázorňuje výsledky průzkumového pozorování v oblasti hrubé motoriky 

v měsíci únoru. Z uvedených hodnot vyplývá, že v oblasti hrubé motoriky byl 

zaznamenán největší pokrok ze všech sledovaných oblastí. Došlo ke zlepšení ve 

sledovaných jevech - samostatná chůze, chůze do schodů, chůze ze schodů a kopání do 

míče. Výsledky v měsíci únoru: Sedí bez opory - 6 ano. Chodí samostatně - 2 občas, 

4 ano. Chůze do schodů - 2 ne, 4 ano. Chůze ze schodů - 2 ne, 2 občas, 2 ano. Kope do 

míče - 3 ne, 3 ano. Oblast hrubé motoriky zaznamenala největší vývoj téměř ve všech 

sledovaných jevech. Byl ověřen předpoklad č.5, že u dítěte s Downovým syndromem 

bude celkový rozvoj na lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální 

výchovně vzdělávací plán a pracovat podle něj. Z uvedených hodnot vyplývá potvrzení 

předpokladu č.6, že u dětí s Downovým syndromem můžeme pozorovat opožděný vývoj 

ve sledovaných oblastech sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky.   

 

3.4.6  Shrnutí výsledků pozorování  v dalších oblastech 

Z výsledků pozorování sledované skupiny 6 dětí s Downovým syndromem v oblasti 

sebeobsluhy vyplývá, že u těchto dětí byla oblast sebeobsluhy v měsíci září na nízké 

úrovni. Kontrolním hodnocením bylo zjištěno, že zlepšení nastalo hlavně ve 

sledovaných jevech oblékání dětí a samostatnost při jídle. Nejnižší úroveň sledovaných 

jevů byla zjištěna u Jana, který navštěvuje běžnou mateřskou školu. Spolupráce 

s rodinou je problematická a chlapec má časté absence  (viz tabulky a grafy str. 59-60). 

Další sledovanou oblastí byla jemná motorika a grafomotorika. Je zde patrné 
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opoždění ve vývoji u všech sledovaných dětí. Z výsledků pozorování a hodnocení 

uvedených v tabulkách a grafech můžeme vyčíst největší opoždění ve sledovaných 

jevech napodobení čáry, kreslení tvarů. Mírné zlepšení nastává po 6 měsících při 

kontrolním pozorování a hodnocení ve sledovaných jevech staví komín, napodobí čáru, 

čmárá na papír a mačká papír. Nejhůře se v této oblasti jeví výkony Jana (viz tabulky 

a grafy str. 61-63).   

V oblasti hrubé motoriky dělaly sledované skupině dětí v měsíci září největší 

problémy tyto sledované jevy: chůze ze schodů, kopání do míče. Při kontrolním 

pozorování a hodnocení v měsíci únoru byl zjištěn největší rozvoj právě v této oblasti ze 

všech sledovaných. Pokrok byl zaznamenám téměř ve všech sledovaných jevech. U Jana 

došlo ke zlepšení v osamostatňování v chůzi (viz tabulky a grafy str. 63-65). 

Pozorováním a hodnocením sledované skupiny dětí v těchto již zmíněných 

oblastech došlo k potvrzení předpokladu č.5, že u dítěte s Downovým syndromem bude 

celkový rozvoj na lepší úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální 

výchovně vzdělávací plán a pracovat podle něj.  

 Byl ověřen předpoklad č.6, že u dětí s Downovým syndromem můžeme pozorovat 

opožděný vývoj ve sledovaných oblastech sebeobsluhy, jemné motoriky a hrubé 

motoriky.    

 
3.4.7  Shrnutí výsledků dotazníkové metody 

Cílem dotazníku bylo získat ucelené informace, zda učitelky mateřských škol mají 

dostatek znalostí o problematice dětí s Downovým syndromem. Dále nás zajímal způsob 

a formy práce s těmito dětmi, zvláště pak při rozvoji komunikačních dovedností, 

odborné vedení speciálním pedagogem. Dotazníkem byly zjišťovány řečové vady, které 

se objevují u dětí s Downovým syndromem, a stupeň mentální retardace. 

 Dotazník byl rozdán celkem 18 učitelkám všech typů mateřských škol (šesti 

učitelkám speciální mateřské školy, šesti mateřské školy se speciálními třídami a šesti 

běžné mateřské školy). Typ dotazníku byl nestandardizovaný, otázky uzavřené (Seznam 

příloh, Příloha č.8). Navráceny byly všechny dotazníky.  
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Dotazník pro učitelky mateřských škol 

 

1. V jaké mateřské škole pracujete? 

a) v běžné mateřské škole - 6 učitelek 

b) ve speciální mateřské škole - 6 učitelek 

c) v mateřské škole se speciálními třídami - 6 učitelek 

 

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) úplné střední odborné vzdělání -  4 učitelky 

b) vyšší odborné vzdělání - 2 učitelky 

c) vysokoškolské - obor speciální pedagogika - 12 učitelek 

d) jiné (uveďte jaké) - 0 učitelek 

 

3. V kolika letech nastoupilo dítě s Downovým syndromem do vaší mateřské školy? 

a) ve 3 letech - odpovědělo 5  učitelek 

b) ve 4 letech -  odpovědělo 7 učitelek  

c) v 5 letech - odpověděly 2 učitelky 

Čtyři učitelky odpověděly, že nemají dítě s Downovým syndromem v běžné mateřské 

škole. 

 
4. Jaký stupeň mentální retardace má dítě s Downovým syndromem 

diagnostikován? 

 a) LMR – 9dětí 

 b) SMR - 5 dětí 

 c) TMR-  0 dětí 

  Čtyři učitelky neodpověděly.  

 

5. Dítě s Downovým syndromem je: 

a) chlapec - odpovědělo 9 učitelek 

b) dívka - odpovědělo 5 učitelek 

Čtyři učitelky neodpověděly.  

 

6. Pracujete s dítětem podle individuálně vzdělávacího plánu? 

a) ano - 14  

b) ne - 4 
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7. Kdo se podílí na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu? 

a) vytvářím ho sama - 0 

b) spolupracuji se speciálně pedagogickým centrem - 14 

c) spolupracuji s pedagogicko psychologickou poradnou -0  

d) individuální vzdělávací plán netvořím - 4 

 

8. Jak často pracujete individuálně s dítětem s Downovým syndromem v souvislosti 

s rozvojem komunikačních dovedností? 

a) denně - 8 

b) několikrát v týdnu - 5 

c) vůbec nemám čas - 5 

 

9. Jaké formy a metody práce používáte u dítěte s Downovým syndromem při 

rozvoji komunika čních dovedností? 

a) pracuji pomocí obrázků a piktogramů - 3 

b) zařazuji prvky orofaciální stimulace - 2 

c) využívám počítačových programů - 1 

d) techniky kombinuji - 8 

e) nepoužívám žádnou zvláštní metodu ani formu práce - 4 

 

10. Pokud cíleně pracujete s dítětem s Downovým syndromem, v jaké oblasti vidíte 

největší rozvoj? 

a)  v oblasti sebeobsluhy - 0 

b) v oblasti komunikace - 2 

c) v oblasti jemné a hrubé motoriky - 2 

d) ve všech přibližně stejně - 10 

e) v žádné nevidím posun – 0 
Čtyři učitelky neodpověděly.  

 

11. Jaká řečová vada byla u dítěte s Downovým syndromem diagnostikována? 

a) opožděný vývoj řeči - 14 

b) dyslalie - 0 

c) vývojová dysfázie - 0 

d) jiná řečová vada (uveďte jaká) - 0 

Čtyři učitelky neodpověděly.  
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12. Jak často provádíte hodnocení dosažených schopností u dítěte s Downovým 

syndromem? 

a) týdně - 0 

b) měsíčně - 2 

c) čtvrtletně - 0 

d) průběžně - 11 

e) neprovádím vůbec - 1  

Čtyři učitelky neodpověděly vůbec.  

 

13. Jak hodnotíte spolupráci s příslušnými odborníky vedoucími dítě s Downovým 

syndromem (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna, 

logopedický odborník) ? 

a) jako velmi dobrou - 9 

b) průměrnou, mohla by být lepší - 5 

c) nedostačující - 0 

d) nespolupracujeme - 4 

 

14. Kde je dítě s Downovým syndromem odborně vedeno? 

a) ve speciálně pedagogickém centru - 14 

b) v pedagogicko-psychologické poradně - 0 

c) v logopedické péči - 0 

d) není nikde vedeno - 0 

Čtyři učitelky neodpověděly.  

 

15. Máte ve vaší mateřské škole dostatečné množství literatury týkající se 

Downova syndromu? 

a) ano (uveďte prosím jakou) - 12 

b) ne - 6 

c) nevím - 0 

 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že učitelky v běžných mateřských školách se 

nesetkávají s dětmi s Downovým syndromem. Pouze dvě učitelky mají integrované dítě 

s Downovým syndromem mezi zdravými dětmi. Učitelky v mateřských školách 

speciálních a speciálních třídách mají vypracované individuální vzdělávací plány, 

spolupracují se speciálně pedagogickými centry. Ve většině odpovědí považují tuto 
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spolupráci za dobrou. Učitelky v běžných mateřských školách mají vypracované 

individuální výchovně vzdělávací plány. Také zde spolupracují se speciálně 

pedagogickým centrem. V jednom případě je ale spolupráce s rodinou velmi 

problematická, chlapec je často nemocen, a není tudíž možné pracovat podle 

stanoveného plánu a dodržovat ho. U všech dětí byl také diagnostikován opožděný 

vývoj řeči vzhledem k mentální retardaci, která toto onemocnění provází. Individuálně 

v souvislosti s rozvojem komunikačních schopností pracuje většina učitelek denně. 

Metody a formy práce ve většině případů kombinují. 

Z odpovědí učitelek také vyplývá, že děti s Downovýn syndromem začínají 

docházet do mateřské školy poměrně brzy. Z odpovědí, které se týkají hodnocení dětí 

s Downovým syndromem, jsme se dozvěděli, že učitelky hodnotí děti spíše průběžně, 

jak jim to vyhovuje, a tehdy, když děti udělají nějaký pokrok. Ve většině případů jsou 

děti vedeny ve speciálně pedagogickém centru, kde je jim zajištěna komplexní péče.   

Dotazníkovou metodou zkoumaného vzorku 18 učitelek všech typů mateřských 

škol se podařilo potvrdit předpoklad č.1, že děti s diagnózou Downův  syndrom mají 

vzhledem k mentálnímu postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči. Dále se potvrdil 

předpoklad č.7, že učitelky mateřských škol speciálních a speciálních tříd v mateřských 

školách mají dostatek informací o problematice Downova syndromu.
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4 Závěr 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo komplexní hodnocení dětí 

s Downovým syndromem v mateřské škole se zaměřením na specifika řečového vývoje, 

zlepšení komunikačních dovedností, oblast sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky. 

Pomocí předpokladů se mělo ověřit, dochází-li ve sledovaných oblastech k opoždění, 

zda platí, že u dětí s Downovým syndromem se projevuje opožděný vývoj řeči, zjistit 

pomocí dotazníků, zda učitelky v běžných mateřských školách, v mateřských školách 

speciálních a speciálních třídách mateřských škol pracují s dětmi s Downovým 

syndromem, jaké mají v tomto směru znalosti a zkušenosti při hodnocení těchto dětí, 

a výsledky porovnat. 

Domnívám se, že cíl bakalářské práce byl splněn. K ověření cíle a stanovených 

předpokladů byla prostudována spisová dokumentace dětí s Downovým syndromem, při 

které se potvrdilo, že  děti s diagnózou Downův syndrom mají vzhledem k mentálnímu 

postižení diagnostikován opožděný vývoj řeči. Také bylo zjištěno, že všech 6 dětí  má 

vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého pracují, což se 

projevuje lepší úrovní dosaženého rozvoje. V průběhu průzkumového pozorování, které 

bylo zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s Downovým syndromem, se 

potvrdilo, že děti s diagnózou Downův syndrom mají opožděný vývoj řeči. Vzhledem 

k mentálnímu postižení jsou ve vývoji komunikačních dovedností mezi těmito dětmi 

patrné rozdíly, avšak ani u jednoho neodpovídají fyziologickému věku dítěte.  Dále se 

potvrdilo, že stupeň mentální retardace výrazně ovlivňuje schopnost komunikace. 

Pozorováním a následným zhodnocením došlo k potvrzení, že u některých dětí se 

nepodaří rozvinout komunikační dovednosti vůbec. Velký vliv na rozvoj komunikačních 

dovedností mají sluchové vady, které se u dětí s Downovým syndromem objevují. Také 

včasné umístění dítěte do speciální mateřské školy, nebo do speciální třídy se na rozvoji 

řeči pozitivně projevuje. Porovnáváním rozvoje komunikačních dovedností bylo 

zjištěno, že u dětí s Downovým syndromem je složka porozumění řeči na vyšší úrovni 

než jejich verbální projev. Děti s Downovým syndromem nemají problém porozumět, 

ale vyjádřit se. Pokud se v mateřských školách používají náhradní komunikační a 

podpůrné systémy, názor na ně není jednotný. V různých zařízeních se také nepoužívají 

stejné metody a formy práce.  

Pozorováním a hodnocením ve vybraných oblastech sebeobsluhy, jemné a hrubé 

motoriky bylo ověřeno, že dochází k opoždění ve vývoji dětí s Downovým syndromem. 

Je způsobeno mentální retardací, která toto onemocnění provází a dále  hypotonií svalů, 
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což zpomaluje nástup chůze a následné osamostatňování. Děti se hůře  vyrovnávají  

zdravým dětem. Velké problémy činí grafomotorika, používání prstů při jemné 

motorice. Na nízké úrovni je kresba i úroveň grafických cviků.  

Bylo potvrzeno, že u dítěte s Downovým syndromem bude celkový rozvoj na lepší 

úrovni, pokud se daří pravidelně dodržovat individuální  výchovně vzdělávací plán 

a pracovat podle něj.  

 Toto se nám potvrdilo na příkladu chlapce, který má časté absence v mateřské 

škole a spolupráce s rodinou je velmi problematická.  Učitelky v běžných mateřských 

školách se s dětmi s Downovým syndromem setkávají velmi vzácně. Nemají odborné 

znalosti ani zkušenosti, a tudíž nevědí, jakým způsobem s těmito dětmi pracovat.    

Zde by bylo zapotřebí vyšší vzdělanosti učitelek a ředitelek, které se brání 

začleňování dětí s Downovým syndromem do běžných předškolních zařízení z důvodů 

neznalosti problematiky práce s takto postiženými dětmi. Řešením by byla větší osvěta, 

odborné semináře nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.  

Možnost dalšího průzkumu problematiky komunikačních dovedností u dětí 

s Downovým syndromem spatřuji v hlubším rozboru různých metod a forem práce 

s těmito dětmi a ve zhodnocení, zda se více u dětí s Downovým syndromem osvědčuje 

náhradní komunikační systém, nebo podpora mluvního apetitu bez využití piktogramů 

a obrázků. Naopak z výsledků dotazníků vyplynulo, že v předškolních zařízeních jsou 

ještě velké rezervy v integraci dětí s mentálním postižením mezi zdravé jedince. 

Učitelky nemají dostatek informací o problematice takto postižených dětí. Z vlastní 

zkušenosti vím, že rodiče jsou často nuceni dojíždět do mateřské školy speciální, nebo 

do speciálních tříd v běžných mateřských školách i několik desítek kilometrů, pokud 

chtějí své dítě kvalitně a odborně vzdělávat. Ředitelky běžných mateřských škol 

argumentují nedostatkem financí a podpory při zajišťování kompenzačních pomůcek 

a asistenční služby. 
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5 Navrhovaná opatření 

Z pohledu průzkumu v praktické části bakalářské práce se jeví jako důležité 

opatření co největší a včasný rozvoj dítěte s Downovým syndromem v předškolním 

věku. Za zvláště důležitou je považována systematická péče o děti s mentálním 

postižením, rozvíjení jejich komunikačních dovedností, především schopnosti 

dorozumět se se svým okolím, i všech ostatních oblastí vývoje dětí. Je třeba snažit se 

o zařazení dítěte do předškolního zařízení, které je schopno poskytnout kvalifikovanou 

a komplexní péči.  

Důležitým opatřením je proškolování všech pedagogických pracovníků, zvláště 

v běžných mateřských školách, formou dalšího celoživotního vzdělávání (např. pomocí 

besed a seminářů), případně  vysokoškolským vzděláním.  Nezbytné je také 

prohlubování vzdělanosti a informovanosti ředitelek mateřských škol, hlavně v oblasti, 

která se týká integrace mentálně postižených dětí.  

Dalším opatřením je i vytváření individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který by 

mělo být konzultován se speciálně pedagogickým centrem a měl by vycházet 

z konkrétních potřeb dítěte. Neměl by být pouze formalitou. 

Potřebné je častější a podrobnější hodnocení vývoje dítěte s Downovým 

syndromem a větší prostor pro individuální práci s těmito dětmi.  

Častější by měla být i spolupráce se speciálním pedagogickým centrem, protože 

vzniká potřeba okamžité odborné pomoci při problémech s dítětem s mentálním 

postižením, se kterým si učitelky nevědí rady, a to zvláště v regionech, jako je například 

Jičín, které nemají žádné speciální pedagogické centrum.  

Důležitým opatřením je komplexnější spolupráce mezi odbornými pracovníky, 

kterými jsou psychologové, speciální pedagogové, neurologové, pediatři, rehabilitační 

pracovníci, učitelé, a rodiči dítěte. Rezervy vidím v přístupu pediatrů, kteří rodičům jako 

první mohou nabídnout vhodné předškolní zařízení, aby bylo dítě co nejdříve začleněno 

v kolektivu ostatních dětí a mohlo se začít rozvíjet.   

Mělo by dojít k otevření běžných mateřských škol pro děti s mentálním postižením. 

Vhodná by byla také větší informovanost i pro ostatní rodiče, kteří se někdy brání 

společnému docházení zdravých dětí s dětmi s mentálním postižením z neznalosti 

problematiky Downova syndromu.  

Důležitým opatřením je zajištění asistenta pro dítě s Downovýn syndromem, který 

by byl nápomocen při denních činnostech, což v běžných mateřských školách zatím není 

možné. Dále je nutná propracovaná metodika při rozvíjení komunikačních dovedností 
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dětí s Downovým syndromem a větší využití dalších možností stimulace řečového 

vývoje, jako je komunikační  program VOKS nebo orofaciální stimulace.   
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Příloha č. 1 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Karolína 
Věk dítěte: 5 let 
Stupeň mentální retardace: lehká mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 2 roky 
Speciální třída mateřské školy 

 
 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 4 3 
Rozumí pokynům   4 5 
Opakuje jednotlivá slova 2 4 
Tvoří podstatná jména 2 3 
Tvoří dvojslovné věty 2 3 
Používá „ já“ 2 3 
Verbální projev je srozumitelný 2 3 
Na otázku: „ Jak se jmenuješ?“ uvede své 
jméno 

1 4 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 2 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Tomáš 
Věk dítěte: 7 let 
Stupeň mentální retardace: střední mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 4 roky 
Mateřská škola speciální 

 
 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 2 
Rozumí pokynům   3 3 
Opakuje jednotlivá slova 1 1 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá „ já“ 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 1 
Na otázku: „ Jak se jmenuješ?“ uvede své 
jméno 

2 2 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 3 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Ondra 
Věk dítěte: 3 roky 
Stupeň mentální retardace: střední mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 1, 2 roku 
Mateřská škola speciální 

 
 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 2 
Rozumí pokynům   2 2 
Opakuje jednotlivá slova 1 2 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá „ já“ 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 1 
Na otázku „ Jak se jmenuješ?“ uvede své jméno 1 1 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 4 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Valerie 
Věk dítěte: 6 let 
Stupeň mentální retardace: střední mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 3 roky 
Speciální třída mateřské školy 
 

 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 2 3 
Rozumí pokynům   3 3 
Opakuje jednotlivá slova 2 3 
Tvoří podstatná jména 2 2 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá „ já“ 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku „ Jak se jmenuješ?“ uvede své jméno 2 2 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 5 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Šimon 
Věk dítěte: 7 let 
Stupeň mentální retardace: lehká mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 3 roky 
Mateřská škola speciální 

 
 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 4 4 
Rozumí pokynům   4 4 
Opakuje jednotlivá slova 2 2 
Tvoří podstatná jména 2 2 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá „ já“ 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku „ Jak se jmenuješ?“ uvede své jméno 2 2 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 6 

 
 
 
Formulář pozorování dítěte v komunikačních dovednostech 
 
 
Jméno dítěte: Jan 
Věk dítěte: 4 roky 
Stupeň mentální retardace: lehká mentální retardace 
Délka docházky do mateřské školy: 1 rok 
Běžná mateřská škola 

 
 
 

SLEDOVANÉ JEVY ZÁŘÍ ÚNOR 
Gesty vyjadřuje svá přání 3 3 
Rozumí pokynům   2 3 
Opakuje jednotlivá slova 2 2 
Tvoří podstatná jména 1 1 
Tvoří dvojslovné věty 1 1 
Používá „ já“ 1 1 
Verbální projev je srozumitelný 1 2 
Na otázku „ Jak se jmenuješ?“ uvede své jméno 1 1 

 
Hodnotící škála: 1- nikdy, 2- pouze výjimečně, 3- občas, 4- téměř vždy, 5- vždy  

 



 

 

Příloha č. 7  

 
 
 
FORMULÁ Ř POZOROVÁNÍ A HODNOCENÍ  DÍT ĚTE 
 
 
Jméno dítěte: 
Věk dítěte: 
Stupeň mentální retardace: 
Délka docházky do mateřské školy: 

 
 
 

SEBEOBSLUHA 
 

ZÁŘÍ ÚNOR 

Spolupracuje při oblékání   
Samostatně se obléká   
Potřebuje pomoc při jídle   
Nají se samostatně   
Dojde si na toaletu   
JEMNÁ MOTORIKA 
 A GRAFOMOTORIKA 

  

Navléká korále    
Staví komín z kostek    
Napodobí čáru   
Čmárá na papír   
Kreslí tvary    
Mačká papír   
HRUBÁ MOTORIKA 
 

  

Sedí bez opory   
Chodí samostatně   
Chůze do schodů   
Chůze ze schodů   
Kope do míče   

 
Hodnotící škála:  1 – ne, nikdy, 2 – občas, pouze někdy, 3 – ano, vždy 



 

 

Příloha č. 8 

Vážené paní učitelky, prosím vás o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a jeho 

výsledky budou použity zcela výhradně jako podklad bakalářské práce.  

Prosím, zakroužkujte pouze jednu odpověď z nabízených možností.  

Děkuji za vyplnění.  

Dotazník pro učitelky mateřské školy 

1. V jaké mateřské škole pracujete? 

a) v běžné mateřské škole 

b) ve speciální mateřské škole 

c) v mateřské škole se speciálními třídami 

 

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) úplné střední odborné vzdělání 

b) vyšší odborné vzdělání  

c) vysokoškolské - obor speciální pedagogika 

d) jiné ( uveďte jaké)  

 

3. V kolika letech nastoupilo dítě s Downovým syndromem do vaší MŠ ? 

a) ve 3 letech 

b) ve 4 letech 

c) v 5 letech 

 

4. Jaký stupeň mentální retardace má dítě s Downovým syndromem diagnostikován? 

a) LMR 

b) SMR 

c) TMR 

 

5. Dítě s Downovým syndromem je :  

a) chlapec  

b) dívka 

 

6. Pracujete s dítětem podle individuálně vzdělávacího plánu? 

a) ano 

b) ne  



 

 

7. Kdo se podílí na vytváření  individuálně vzdělávacího plánu? 

a) vytvářím ho sama 

b) spolupracuji se speciálně pedagogickým centrem 

c) spolupracuji s pedagogicko-psychologickou poradnou 

d) individuálně vzdělávací plán netvořím 

 

8. Jak často pracujete individuálně s dítětem s Downovým syndromem v souvislosti 

s rozvojem komunikačních dovedností? 

a) denně  

b) několikrát v týdnu 

c) vůbec nemám čas 

 

9. Jaké formy a metody práce používáte u dítěte s Downovým syndromem při rozvoji 

komunikačních dovedností?  

a) pracuji pomocí obrázků a piktogramů 

b) zařazuji prvky orofaciální stimulace 

c) využívám počítačových programů ( uveďte prosím jaké) 

d) techniky kombinuji 

e) nepoužívám žádnou zvláštní metodu ani formu práce 

 

10. Pokud cíleně pracujete s dítětem s Downovým syndromem, v jaké oblasti vidíte 

největší rozvoj? 

a) v oblasti sebeobsluhy 

b) v oblasti komunikace 

c) v oblasti jemné a hrubé motoriky 

d) ve všech přibližně stejně 

e) v žádné nevidím posun 

 

11. Jaká řečová vada byla u dítěte s Downovým syndromem diagnostikována?  

a) opožděný vývoj řeči 

b) dyslalie 

c) vývojová dysfázie 

d) jiná řečová vada ( uveďte jaká) 

 

 



 

 

12. Jak často provádíte hodnocení dosažených schopností u dítěte s Downovým 

syndromem?  

a) týdně 

b) měsíčně 

c) čtvrtletně 

d) průběžně 

e) neprovádím vůbec hodnocení 

 

13. Jak hodnotíte spolupráci s příslušnými odborníky vedoucími dítě s Downovým 

syndromem ( speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, 

logopedický odborník )? 

a) jako velmi dobrou 

b) průměrnou, mohla by být lepší 

c) nedostačující 

d) nespolupracujeme 

 

14. Kde je dítě s Downovým syndromem odborně vedeno?  

a) ve speciálně pedagogickém centru 

b) v pedagogicko-psychologické poradně 

c) v logopedické péči 

d) není nikde vedeno 

 

15. Máte ve vaší mateřské škole dostatečné množství literatury týkající se Downova 

syndromu? 

a) ano ( uveďte prosím jakou) 

b) ne 

c) nevím 

 


