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Abstrakt 

Hlavním tématem textu je vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností 

v hlavním vzdělávacím proudu. Cílem textu je shrnout poznatky z výzkumných šetření autorky, 

které se tohoto tématu týkaly. Předmětem hlavního výzkumného šetření byla analýza 

podpůrných opatření a poradenských služeb pro integrované žáky s narušenou komunikační 

schopností v pěti vybraných krajích České republiky. Výzkumný projekt byl také doplněn 

o komplementární výzkumné šetření zaměřené na podporu žáků v německé spolkové zemi 

Baden-Württemberg. Výzkumné projekty přinesly poznatky z oblasti podpory žáků 

s narušenou komunikační schopností vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu. Zejména 

se jednalo o poradenské služby poskytované poradenskými pracovišti i externími odborníky a 

dále o využívání podpůrných opatření a metod podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve 

výuce. 

Klíčová slova 

Žák s narušenou komunikační schopností. Integrace. Inkluze. Podpůrná opatření. Poradenské 

služby.  

 

Abstract 

The main theme of this text is the education of pupils with impaired communication 

abilities in mainstream education. The text aims to summarize the findings from the author´s 

survey, which are related to this topic.The main subject of the research was to analyze the 

support measures and counseling services for integrated pupils with impaired communication 

abilities in five selected regions of the Czech Republic. This research project was also 

accompanied by research surveys to support these pupils in the German federal state of 

Baden-Württemberg. Research projects have brought knowledge of support for pupils with 
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impaired communication abilities educated in mainstream education. In particular, it was the 

advisory services provided by school guidance office and outside experts as well as the use of 

supportive measures and methods to support the development of communication skills. 

Key words 

Student with impaired communication abilities. Integration. Inclusion. Support measures. 

Consulting services. 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Vytváření prostředí uznávajícího hodnoty individuálních rozdílů u jednotlivých žáků 

je hlavním principem soudobých inkluzivních snah ve vzdělávání. Cílem je plné začlenění 

žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním do škol v hlavním vzdělávacím proudu 

a rovný přístup ke vzdělávání umožňující každému žákovi bez rozdílu plně participovat na 

edukačním procesu. Žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním či 

sociálním znevýhodněním mají rozlišné speciální vzdělávaní potřeby, které by měly být 

v průběhu takového výchovně vzdělávacího procesu respektovány a zohledňovány. Současná 

speciálně pedagogická podpora a zavádění podpůrných opatření do výuky jsou přístupy, 

které mají speciální vzdělávací potřeby žáků na zřeteli. Dochází tak ke změnám v uspořádání 

tříd, k organizačním změnám výuky, zajišťování vhodného materiálního vybavení, 

zefektivnění odborné přípravy pedagogů, úzké spolupráci s odborníky, poradenskými 

pracovišti i samotnou rodinou žáka.  

Mezi žáky se zdravotním postižením jsou zařazeni také žáci s narušenou komunikační 

schopností. Jedná se o okruh osob s různými druhy i stupni narušení komunikačních 

kompetencí na základě široké škály etiologických faktorů. V. Lechta (2003, s 17.) užívá pro 

vymezení narušené komunikační schopnosti následující definici: „Komunikační schopnost 

jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho 

jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru.“ 

Zjednodušeně lze říci, že narušení jakékoli složky komunikace nebo komunikačního procesu 

může být označeno za narušenou komunikační schopnost. 

Požadavkem současné společnosti je podle R. Ellise (2009) efektivní a plně rozvinutá 

komunikace, protože taková psaná i mluvená komunikace je jakousi esencí života i dobré 

kariéry všech lidí ve společnosti. S. Hari (2010) upozorňuje, že velká skupina osob, která 

v životě něčeho dosáhla, využívala jako základ svého úspěchu právě kvalitní komunikaci. 

Schopnost kvalitní komunikace osob tak vstupuje stále více do popředí zájmu naší 
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společnosti. Bez této schopnosti vznikají obtíže ve vzájemném předávání informací, 

v porozumění, v procesu celoživotního učení i v oblasti uplatnění se na trhu práce a osobním 

životě. Naopak neschopnost kvalitní komunikace člověka omezuje a snižuje kvalitu jeho 

života (Montana, P. J., Charnov, B. H. 2008).  

Žáci s narušenou komunikační schopností tvoří početně významnou skupinu žáků se 

speciálně vzdělávacími potřebami, u nichž se objevují nesnáze při rozvoji slovní zásoby, 

gramatické stránky řeči, porozumění řečovému projevu či zvládnutí správné artikulace. Tito 

žáci mohou být v České republice v hlavním vzdělávacím proudu individuálně integrováni do 

běžných tříd základních škol, nebo jsou pro ně v rámci skupinové integrace vytvářeny 

logopedické třídy na základních školách. Integrovaný žák s narušenou komunikační 

schopností potřebuje s ohledem na typ a stupeň svého narušení speciální podporu ve 

vyučování, která zohledňuje obtíže v komunikaci a napomáhá rozvoji komunikačních 

kompetencí. Je u nich proto vhodné zařazovat speciální metody a formy práce při výuce, 

speciální kompenzační a učební pomůcky, speciální učebnice, poskytovat jim pedagogicko-

psychologické služby poradenských pracovišť, snížit počet žáků v jejich třídě nebo volit jiné 

úpravy organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby.  

Jednou ze složek klíčových kompetencí vymezených v  Rámcově vzdělávacím 

programu (RVP ZV v ČR, 2007) jsou i komunikační kompetence. M. Kocurová (2002) 

charakterizuje komunikační kompetence jako schopnost užívat jazykové prostředky 

v reálných podmínkách komunikačního kontextu nebo také pro konkrétní komunikační úkoly. 

Zdůrazňuje, že jde o schopnost člověka zvládnout v požadované míře soustavu 

komunikačních pravidel. J. Průcha (2009) vidí komunikační kompetence jako ty znalosti 

a dovednosti, které se mají děti postupně učit ovládat, a to v důsledku působení určitých 

složek školní výuky. Všechny druhy narušené komunikační schopnosti mohou mít negativní 

dopad  nejen na celou osobnost člověka, zejména na jeho psychiku, ale samozřejmě také na 

rozvoj komunikačních kompetencí a naplnění očekávaných výstupů v této oblasti vzdělávání. 

U žáků s narušenou komunikační schopností je tedy nezbytné provádět přesnou 

diagnostiku, k níž je třeba přizvat řadu odborníků z mnoha oblastí, a na jejím základě volit 

optimální podporu a poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností, kteří jsou 

v průběhu edukačního procesu vystavováni náročným edukačním úkolům vyžadujícím 

porozumění a efektivní komunikaci. Podstatným aspektem v této podpoře je volba vhodného 

komunikačního systému, logopedická intervence i volba efektivních přístupů, které povedou 

k pozitivnímu sebepojetí a samostatnosti žáků s narušenou komunikační schopností 

(Bjorklund, D. F. 2005). 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
69 

  

V souvislosti s výše uvedenou problematickou bylo prováděno výzkumné šetření 

s hlavním cílem analyzovat a zhodnotit podporu a poradenství u integrovaných žáků 

s narušenou komunikační schopností v České republice a v německé spolkové zemi Baden-

Württemberg. Výzkumné šetření bylo realizováno na základě řešení Výzkumného záměru na 

Masarykově univerzitě (MSM0021622443) s názvem: Speciální potřeby žáků v kontextu 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem předkládaného textu je 

shrnout a zhodnotit výsledky těchto výzkumných projektů. 

 

METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

V souvislosti s problematikou vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností 

byl prováděn výzkum v České republice s hlavním cílem analyzovat podpůrná opatření a 

poradenské služby pro žáky s narušenou komunikační schopností v základní škole.Tento 

výzkum byl doplněn komplementárním výzkumným projektem, který byl uskutečněn 

v německé spolkové republice Baden-Württemberg, jeho hlavním cílem byla analýza 

vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-

Württemberg. V obou výzkumných projektech byly dále vytyčeny i parciální cíle šetření, 

které směřovaly: 

‐ k analýze druhu narušené komunikační schopnosti u integrovaných žáků, 

‐ k analýze využívaných podpůrných opatření ve vyučovacím procesu, 

‐ k analýze zajišťování logopedické intervence u žáků, 

‐ k analýze metod podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve výuce, 

‐ k analýze spolupráce pedagogů žáků s poradenskými pracovišti a odborníky. 

Hlavní výzkumné šetření realizované v České republice v letech 2009-2012 bylo 

kvantitativního charakteru. Stěžejní technikou kvantitativního sběru dat byl anonymní 

dotazník vytvořený autorkou práce. Sestavení dotazníku vycházelo zejména z publikací 

P. Gavory (2000), J. Hendla (2004), M. Chrázky (2007) a R. Kumara (2010). Dotazník byl 

respondentům volně přístupný na internetových stránkách. Analytickou jednotkou šetření byli 

pedagogové prvního stupně základní školy, kteří mají ve svých třídách integrovaného žáka 

s narušenou komunikační schopností. Na základě oslovení vedení 342 základních škol v pěti 

krajích České republiky (Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Jihomoravský 

a Vysočina), které integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byli vybráni 

pedagogové prvního stupně těchto škol, kteří mají v péči žáka s narušenou komunikační 

schopností. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 114 běžných pedagogů (N1 = 114). Toto 
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výzkumné šetření vytvořilo základ pro výzkumné šetření zaměřené na obdobnou 

problematiku v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Tato spolková země byla 

zvolena na základě dlouhodobé spolupráce Katedry speciální pedagogiky Masarykovy 

univerzity se Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrebildung Stuttgart. Toto 

komplementární výzkumné šetření bylo taktéž kvantitativního charakteru. Jeho stěžejní 

technikou sběru dat byl anonymní dotazník, který vznikl zkrácením, přizpůsobením, úpravou 

a přeložením dotazníku vytvořeného autorkou práce pro výzkumné šetření prováděné v České 

republice. Dotazník byl pro respondenty šetření dostupný online na internetu v německém 

jazyce. Analytickou jednotkou zde byli pedagogové škol typu Grundschule, kteří mají ve 

svých třídách žáka s narušenou komunikační schopností. Výzkumného šetření se vyplněním 

dotazníku zúčastnilo 17 pedagogů (N2 = 17). Vzhledem k tomu, že se u obou výzkumných 

projektů jednalo o záměrný dostupný výběr respondentů, nebylo cílem výsledky zobecňovat 

na celý základní soubor.  

 

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU REALIZOVANÉHO V ČESKÉ 

REPUBLICE  

Pedagogové, kteří se zúčastnili výzkumného projektu v České republice, měli 

nejčastěji vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (96,49%). Tři čtvrtiny respondentů 

byli pedagogové s kratší pedagogickou praxí do 5 let (75,44%), pedagogové s delší 

pedagogickou praxí tvořili pouze čtvrtinu respondentů (24,56%). Necelá jedna třetina 

respondentů měla vzdělání ve speciální pedagogice (28,95%). Téměř čtvrtina (22,81%) si také 

i nadále prohlubuje vědomosti účastí na nejrůznějších vzdělávacích seminářích a konferencích 

k tematice narušené komunikační schopnosti. Nejvíce škol (42,98%), jejichž pedagogové se 

výzkumného šetření zúčastnili, bylo umístěno v menších obcích, kde počet obyvatel 

nepřesahuje 10 000 obyvatel. 

Nejčastěji byli v rámci výzkumného šetření v běžných třídách oslovených pedagogů 

integrováni žáci s dyslalií (42,11%), s vývojovou dysfázií (20,18%) a s koktavostí (15,79%). 

Žáci s ostatními druhy narušené komunikační schopnosti byli integrováni v menší míře. 

Pedagogové těchto integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností aktivně 

spolupracují s poradenskými pracovišti, zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou 

(73,68%) a speciálně pedagogickým centrem (96,49%). Spolupráce pedagogů s dalšími 

vybranými odborníky probíhala jen v malé míře. Přestože někteří žáci byli v péči klinického 

logopeda (16,67%), neurologa (1,75%) či foniatra (1,75%), ani jeden z jejich pedagogů neměl 
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s těmito odborníky kontakt. S psychologem, který měl v péči žáka s narušenou komunikační 

schopností, měla kontakt pouze necelá pětina respondentů (17,54%).Pedagogové 

integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností uváděli, zda se komunikační 

kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v současné době dle jejich osobního 

názoru rozvíjejí. Téměř tři čtvrtiny oslovených respondentů (73,68%) se klonilo 

v dotazníkovém šetření k tomu, že u jejich integrovaných žáků s narušenou komunikačních 

schopností dochází k  pomalému postupnému pozitivnímu rozvoji komunikačních 

kompetencí. Stagnaci v rozvoji komunikačních kompetencí u svých žáků sleduje dle 

výzkumného šetření více než desetina dotazovaných (10,53%).  

Pro podporu rozvoje komunikačních kompetencí je nejčastěji zřízena na základní škole 

skupinová terapie formou logopedického kroužku (32,46%). V menší míře se žákům věnují 

speciální pedagogové logopedi přímo ve výuce (11,40%) nebo pouze individuálně přímo na 

základní škole (0,88%). Více než jedna čtvrtina respondentů (26,32%) však upozorňuje, že 

pro žáky s narušenou komunikační schopností školní speciální pedagog logoped na základní 

škole k dispozici není. 

Poměrně velká skupina respondentů (55,26%) výzkumného šetření si všimla, že jejich 

integrovaní žáci s narušenou komunikační schopností mají obtíže s porozuměním a užíváním 

běžných učebnic či pracovních listů. Přesto ale více vřež tři čtvrtiny z nich (78,95%) využívají 

u žáků i nadále běžné učebnice. Pouze menší část respondentů využívá speciálních učebnic 

doporučených poradenským pracovištěm (8,77%) či vybraných samotným pedagogem 

(0,88%). Také pracovní listy užívají integrovaní žáci nejčastěji shodné s žáky intaktními, 

uvedlo to více než tři čtvrtiny respondentů (78,95%). Někteří respondenti (21,05%) si však 

pro své žáky s narušenou komunikační schopností vytváří pracovní listy sami, protože pak 

lépe odpovídají individuálním potřebám jednotlivých žáků. Kromě obtíží žáků s narušenou 

komunikační schopností s běžnými učebnicemi a pracovními listy, vnímá také velká část 

(88,59%) respondentů u svých žáků obtíže při rozvoji cizího jazyka a v jeho výuce. 

Velký vliv na vzdělávání všech žáků má také jejich začlenění do kolektivu spolužáků ve 

třídě. Více než jedna třetina pedagogů sledovala v začleňování žáka do kolektivu obtíže, jako 

je výsměch či vzájemné neporozumění (34,21%) nebo dokonce, že byl žák z třídního 

kolektivu zcela vyčleněn (2,63%). Předcházení obtížím v začleňování žáka do kolektivu řeší 

nejčastěji respondenti formou přednášky či výkladu ve třídě (41,23%) nebo zařazováním 

různých kolektivních her a workshopů vedoucích k lepší kooperaci ve třídě (28,95%). Někteří 

z nich ale také volí vysvětlování a ustanovování přesných pravidel chování v kolektivu 

(20,18%). 
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V oblasti využívaných dalších podpůrných opatření pro žáka s narušenou 

komunikační schopností, který je integrován v běžné třídě základní školy, byla nejčastěji 

zdůrazňována nutnost individuálního přístupu k žákovi (88,60%) a poskytování více času na 

plnění úkolů (55,26%). Také více než jedna polovina pedagogů (61,40%) majících žáka 

s narušenou komunikační schopností ve své třídě, využívá v jejich výuce dostupné počítačové 

programy, aby měl žák výuku pestřejší a zábavnější. Přítomnost osobního asistenta u žáka 

s narušenou komunikační schopnostní byl označen ve třinácti případech (11,40%), asistent 

pedagoga ve třídě, kde byl integrován žák s narušenou komunikační schopností, byl přítomen 

v menší míře (7,02%). Většina integrovaných žáků (81,58%) však k dispozici asistentskou 

podporu nemá. Je-li integrován žák se zdravotním postižením v běžné třídě, je vhodné podle 

jeho individuálních potřeb prostředí třídy upravovat. V rámci výzkumného šetření uvedla část 

respondentů (21,93%), že je přímo jejich třída vybavena počítačem, došlo v ní k jiným 

úpravám vybavení (16,67%) nebo bylo ve třídě využito prvků alternativní a augmentativní 

komunikace (9,65%). 

Žák s narušenou komunikační schopností však v rámci vyučovacího procesu potřebuje 

zejména podporu při rozvoji svých komunikačních kompetencí. Ve výzkumném šetření 

označovali respondenti, zda se jednotlivým oblastem komunikačních kompetencí (artikulace, 

gramatická stránka řeči, slovní zásoba, aplikace řečových dovedností v praxi, odbourávání 

strachu z komunikace, recitace, zpěv, čtení, psaní) věnují vždy, často, zřídka nebo nikdy. 

Z výsledků vyplývá, že všem uvedeným oblastem je věnována ve výuce integrovaného žáka 

s narušenou komunikační schopností značná pozornost. Přes 90% respondentů se u žáků 

s narušenou komunikační schopností věnuje vždy nebo často oblastem správné artikulace, 

gramatické stránky řeči a slovní zásoby. Více než tři čtvrtiny respondentů se potom věnují 

vždy nebo často oblasti aplikace komunikačních dovedností v praxi (89,48%), odbourávání 

strachu z komunikace (84,21%) i čtení a psaní (88,60%). Při rozvoji komunikačních 

kompetencí přitom nejvíce respondentů (64,91%) postupuje podle doporučení poradenského 

pracoviště. V rámci rozvíjení komunikačních dovedností je využívána řada metod. Nejčastěji 

se jednalo o podporu rozvoje komunikačních kompetencí za využití obrázků a fotografií 

(55,26%) nebo manipulace s reálnými předměty (53,51%). Dále i neverbální formy podpory 

komunikace (18,24%) a projektová či skupinová práce (27,19%) jsou často využívanými 

metodami podpory rozvoje komunikačních schopností. 

Z uváděného výzkumného šetření vyplývá pro daný výzkumný vzorek, že je ve výuce 

žáků s narušenou komunikační schopností často využíváno různorodých podpůrných opatření, 

jako je například důraz na individuální přístup v edukačním procesu, více času pro žáka 
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pracujícího pomalejším tempem nebo využívání dostupných počítačových výukových 

programů. Pedagogové těchto žáků také intenzivně kooperují se školskými poradenskými 

pracovišti, na základě jejichž doporučení s žáky ve výuce pracují. Obtíže se však neustále 

objevují v oblasti využívání speciálních učebnic, pracovních listů i dalších didaktických 

materiálů, v podpoře žáka osobním asistentem, ve vytváření pozic asistenta pedagoga ve 

třídách a zejména při Spolupráci pedagogů s dalšími odborníky. 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ V NĚMECKÉ SPOLKOVÉ ZEMI BADEN-

WŰRTTEMBERG  

Výzkumného šetření v Německu se zúčastnilo nejvíce respondentů s pedagogickou 

praxí v délce 6-10 let (41,18%), menší počet respondentů uváděl délku své praxe v rozmezí 

11-15 let (23,53%), 16-20 let (23,53%), 1-5 let (5,88%) a s praxí do jednoho roku (5,88%). 

Pro účely výzkumného šetření byli pedagogové také dotazováni, zda mají vzdělání ve 

speciální pedagogice. Z výzkumného vzorku uvedla toto vzdělání více než třetina respondentů 

(35,29%). V oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního vzdělávání zaměřeného na podporu 

rozvoje komunikačních kompetencí a na práci s žáky s narušenou komunikační schopností, 

uváděli respondenti nejčastěji, že se v současné době žádného školení či vzdělávání neúčastní 

(41,18%). Shodně po čtyřech respondentech ale uvedlo, že studují odbornou literaturu 

(23,54%) a navštěvují různé konference či semináře (23,54%). Dva respondenti (11,76%) 

označili, že nové informace získávají díky dalšímu studiu. Z analýzy dat také vyplynulo, že 

respondenti ze zkoumaného vzorku měli nejčastěji ve své péči jednoho žáka s narušenou 

komunikační schopností (88,24%). Všichni respondenti šetření (100%) u svých žáků 

s narušenou komunikační schopností sledují obtíže v oblasti výslovnosti hlásek. Dále však 

bylo specifikováno, že se jedná o žáky s narušeným vývojem řeči (41,18%), s dysartrií 

(29,41%), breptavostí (5,88%), koktavostí (5,88%) i poruchami zvuku řeči: palatolalie 

(5,88%) a rhinolalie (5,88%). Respektování individuálních vzdělávacích potřeb těchto žáků 

díky individuálnímu vzdělávacímu plánu uvedla více než polovina pedagogů (58,82%). Menší 

část (41,18%) se domnívá, že jejich žáci zvládají naplňovat běžné požadavky vyučovacích 

osnov.  Většina respondentů (82,35%) sleduje u svých žáků s narušenou komunikační 

schopností postupný pozitivní rozvoj kompetencí v oblasti řeči a jazyka. Pouze méně jak 

pětina (17,35%) respondentů označila rozvoj komunikačních kompetencí jejich žáků 

v současné době za stagnující. 

U žáků s narušenou komunikační schopností jsou využívána nejrůznější podpůrná 

opatření, která umožňují všestranný rozvoj osobnosti žáků i jejich komunikačních 
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kompetencí. Všichni respondenti (100%) z výzkumného vzorku k těmto žákům přistupují 

individuálně a jejich speciální vzdělávací potřeby plně respektují. Více než tři čtvrtiny 

(88,24%) respondentů uvedly mezi využívanými opatřeními také úpravu prostředí třídy a více 

než polovina respondentů (58,82%) označila v dotazníkovém šetření jako podpůrné opatření 

ve výuce využití prvků alternativní a augmentativní komunikace. Poměrně často bylo u žáků 

s narušenou komunikační schopností využíváno také digitální techniky (52,94%). Nejméně 

často potom pedagogové uváděli mezi podpůrnými opatřeními přítomnost asistenta ve třídě 

(29,41%) a výuku vedenou přímo speciálním pedagogem logopedem (11,76%). 

Obtížím v rozvoji jednotlivých složek komunikačních kompetencí ve všech jazykových 

rovinách předchází respondenti šetření u svých žáků s narušenou komunikační schopností co 

nejčastěji. Oblasti: nácvik správné výslovnosti, gramatická rovina řeči, slovní zásoba, 

konverzace, komunikace s okolím i nácvik čtení a psaní byly všemi respondenty (100%) 

označeny dokonce jako každodenně opakované a rozvíjené. Tři respondenti (17,65%) dále 

k výše uvedeným oblastem pravidelně přidávají ještě různé komunikační hry. Rozvoj 

komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností na základě speciálních 

podpůrných metod ve výchovně-vzdělávacím procesu respondenti vidí jako přínosné a snaží 

se jich ve výuce pravidelně využívat. Často je pro podporu rozvoje komunikačních 

kompetencí užíváno obrázků či fotografií (70,59%) a prvků neverbální komunikace (64,71%). 

Více než polovina respondentů využívá k lepšímu porozumění zadaných úkolů a k rozvoji 

vzájemné komunikace také reálných předmětů (58,82%) nebo prvků alternativní 

a augmentativní komunikace (58,82%). Ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační 

schopností jsou také často zařazovány technické pomůcky (29,41%), projektová výuka či 

skupinová práce (29,41%).  

Poradenské služby žákům a jejich pedagogům zajišťují poradenská pracoviště 

a poradenští odborníci. Většina pedagogů ve výzkumném šetření s těmito pracovišti a 

odborníky spolupracuje. Nejčastěji byla uváděna spolupráce se školním logopedem (41,18%) 

nebo se školským poradenským pracovištěm (29,41%). Dále ale respondenti postup své práce 

konzultují i se Vzdělávacím servisem nebo Logopedickým poradenským střediskem. 

Individuální logopedická péče probíhá u žáků nejčastěji 1x týdně (58,82%). 

Každodenní individuální péči uvedl u svého žáka pouze jeden respondent (5,88%). Spolupráci 

s logopedem, v jehož péči jejich žák je, ale jednoznačně potvrdili všichni pedagogové 

(100%).  

Výzkumné šetření mezi pedagogy v německé spolkové zemi Baden-Württemberg na 

daném zkoumaném vzorku ukazuje kvalitní podporu žáků s narušenou komunikační 
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schopností díky využívání podpůrných opatření ve výuce, každodennímu intenzivnímu 

rozvoji komunikačních kompetencí a také díky spolupráci s poradenskými pracovišti a 

poradenskými odborníky. 

 

DISKUSE  

Do běžných základních škol bude přicházet stále více žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Snahy o inkluzivní přístup ke vzdělávání a realizování vlastních 

školních vzdělávacích programů umožňují připravit pro tyto žáky vhodné podmínky pro 

úspěšnou participaci na vzdělávacím procesu. Cílem těchto snah je žáka v co největší možné 

míře a kvalitě ve výchovně-vzdělávacím procesu v hlavním vzdělávacím proudu podpořit. 

U žáků s narušenou komunikační schopností se jedná zejména o zajištění individuální 

logopedické intervence, podporu rozvoje komunikačních kompetencí za využití nejrůznějších 

metod verbálních, neverbálních i systémů alternativní a augmentativní komunikace, 

speciálních výukových materiálů a zajištění poradenských služeb pro žáka samotného, ale i 

pro jeho rodinu či jeho vyučujícího.  

S ohledem na tyto výše uvedené změny ve vzdělávacím procesu byla realizována 

popsaná výzkumná šetření. Na výsledky výzkumných projektů je však třeba pohlížet 

z hlediska faktorů, které mohou šetření ovlivňovat. Výsledky je možno vztahovat pouze na 

sledované výzkumné vzorky a nelze je plně zobecňovat. Do výzkumného šetření nebyly 

zařazeny školy, které žáky s narušenou komunikační schopností integrují, ale o svých 

přístupech a metodách hovořit dobrovolně nechtějí. Lze tedy předpokládat, že výzkumných 

projektů se zúčastnily spíše školy, které mají v integraci žáků pozitivní výsledky. Výsledky 

šetření a zároveň také míra samotného užívání podpůrných opatření a poradenských služeb 

mohou být do určité míry také spjaty s osobností a vzděláním pedagogů, kteří byli 

respondenty výzkumného šetření, a se vzdělávacími programy základních škol, na nichž 

respondenti působí. 

Využívání všech dostupných podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáky 

narušenou komunikační schopností ve výuce i mimo ni vyžaduje po pedagozích odborné 

speciálně pedagogické vzdělání a dlouhodobější pedagogickou praxi přinášející širokou škálu 

odborných zkušeností. Vzdělání ve speciální pedagogice, respektive u žáků s narušenou 

komunikační schopností vzdělání v oblasti logopedie, poskytuje pedagogům širší přehled 

v metodách práce. Tyto metody mohou podporovat rozvoj komunikačních kompetencí žáků 

ve všech jazykových rovinách i v rozvoji školních dovedností jako je například čtení či psaní. 
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Delší pedagogická praxe umožňuje aktivně využívat ve vzdělávání vlastní zkušenosti a 

naplňovat tak lépe potřeby jednotlivých žáků. Na způsob výběru a zavádění podpůrných 

opatření do vzdělávacího procesu mají však také vliv i další faktory. Mezi ně můžeme zařadit 

například osobnost pedagoga, chápání vzájemné prostupnosti vzdělávacích oblastí, cílů a 

metod, finanční zázemí školy či efektivní týmová spolupráce pedagogů mezi sebou a 

pedagogů s dalšími poradenskými pracovníky či odborníky.  Kvalitní vzdělávací program pro 

žáky s narušenou komunikační schopností je časově náročný na přípravu a vyžaduje nejen 

respektování individuálních potřeb žáka a jeho osobnosti, ale také respektování druhu a 

hloubky jeho narušené komunikační schopnosti. Volba komunikačního systému, podpůrných 

opatření ve výuce, četnost individuální logopedické péče, její zajišťování i délka se u různých 

typů narušené komunikační schopnosti může lišit. Žák s narušeným vývojem řeči bude mít 

jiné speciálně vzdělávací potřeby než například žáci s dyslalií nebo s balbuties. Metod 

podpory rozvoje komunikačních kompetencí je mnoho. Můžeme sem zařadit přístupy čistě 

logopedické zaměřené na správnou výslovnost hlásek, ale také prolínání obecných 

pedagogických metod s moderními vyučovacími metodami, kam lze řadit například 

skupinovou práci žáků umožňující participovat na vzájemné komunikaci s vrstevníky, 

interakci s pedagogem, aktivní zapojování do diskuze nebo aplikaci komunikace při 

praktických dovednostech. Volba vhodných metod vychází mimo jiné také z kvalitní 

diagnostiky žáka, možností a schopností pedagoga. V tomto směru je vhodné, aby 

pedagogové získávali neustále informace o nových metodách a formám výuky. Nedílnou 

součástí práce pedagoga by mělo proto být jeho další vzdělávání. Edukační proces a 

vzdělávací potřeby žáků se neustále vyvíjí či proměňují a pedagogové by měli být schopni na 

tyto změny adekvátně reagovat. Celoživotní vzdělávání na nejrůznějších úrovních umožňuje 

získávat zkušenosti s novými metodami v rozvoji klíčových kompetencí žáků a přenášet tyto 

zkušenosti do praxe. 

 

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ PRO PEDAGOGICKOU PRAXI 

Hlavním tématem předkládaného textu i popsaných výzkumných projektů bylo 

vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. 

Předmětem hlavního výzkumného šetření byla analýza podpůrných opatření a poradenských 

služeb pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností v pěti vybraných krajích 

České republiky. Výzkumný projekt byl také později doplněn o komplementární výzkumné 

šetření zaměřené na podporu žáků v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Výzkumné 
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projekty přinesly poznatky z oblasti podpory žáků s narušenou komunikační schopností 

vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu. Zejména se jednalo o poradenské služby 

poskytované poradenskými pracovišti i externími odborníky a dále o využívání podpůrných 

opatření a metod podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve výuce.  

Na základě provedeného výzkumného projektu v pěti vybraných krajích České 

republiky v období let 2009-2012 a částečně také na základě závěrů doplňkového 

výzkumného šetření prováděného v německé spolkové zemi Baden-Württemberg byla 

stanovena doporučení pro speciálně pedagogickou praxi ve výuce žáků s narušenou 

komunikační schopností.  

Základním školám integrujícím žáky s narušenou komunikační schopností je vhodné 

doporučit zajištění speciálního pedagoga - logopeda, který by se žákům mohl věnovat 

individuálně i přímo v rámci vyučovacího procesu. Je třeba podporovat kooperaci mezi 

pedagogy integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností a školskými 

poradenskými pracovišti, zejména se speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči, 

podporovat spolupráci pedagogů žáků s narušenou komunikační schopností s dalšími 

odborníky z oblasti medicíny či psychologie, v jejichž péči žáci jsou. Jako vhodné se jeví také 

zabezpečování optimální dostupné odborné a včasné speciálně-pedagogické intervence a 

poradenství na školách. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků s narušenou komunikační schopností je 

vhodné využívat co největší míru podpůrných opatření a do vzdělávacího procesu žáků 

s narušenou komunikační schopností zařazovat metody, formy a přístupy zaměřené přímo na 

podporu rozvoje komunikačních kompetencí. Jako efektivní se také jeví využívat ve výuce 

s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáka s narušenou komunikační schopností moderní 

vyučovací metody, jako je například projektové vyučování či skupinová práce žáků a 

přistupovat k žákům s narušenou komunikační schopností vždy individuálně s přihlédnutím 

k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Opomenuto by nemělo být ani podporování 

začlenění žáka s narušenou komunikační schopností do kolektivu třídy na běžné základní 

škole. 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

BJORKLUND, D. F. 2005 Children's thinking: cognitive development and individual 

differences. 4. vyd. Michigan: Thomson/Wadsworth, 2005. 610 s. ISBN 9780534622459. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
78 

  

ELLIS, R. 2009 Communication Skills. 2.vyd. Chicago: Intellect Books, 2009. 165 s. ISBN 

978 -1-84150-249-6. 

GAVORA, P. 2000 Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd.Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 

80-85931-79-6. 

HARI, S. 2008.How to master communication skills and confidence. [online]. poslední revize 

2008 [citováno 1. 6. 2010] Dostupné na internetu: http://www.communication-skills-

4confidence.com 

HENDL, J. 2004 Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. 1. 

vyd. Praha: Portál, 2004. 584 s. ISBN 80-7178-820-1. 

CHRÁSKA, M. 2007 Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 260 s. 

ISBN 978-80-247-1369-4. 

KOCUROVÁ, M. 2002 Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. 1. vyd. Dobrá 

voda: Aleš Čeněk, 2002. 255 s. ISBN 80-86473-23-6. 

KUMAR, R. 2010Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. 3. vyd. 

London: Sage Publications Ltd, 2010.440 s. ISBN 978-1849203012. 

LECHTA, V. a kol. 2003 Diagnostika narušené komunikační schopnosti. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. 

MONTANA, P. J., CHARNOV, B. H. 2008 Management. 4.vyd. New Youk: Barron's 

Educational Series, 2008. 333 s. ISBN 0-7641-1276-7. 

MŠMT ČR 2007 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2007, poslední revize 2. 4. 2009 [cit.25.01.2010]. 

Dostupné na internetu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-

zakladni-vzdelavani-verze-2007 

PRŮCHA, J. 2009 Pedagogický slovník – nové, rozšířené a aktualizované vydání. 1.vyd. 

Praha : Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6 

PRŮCHA, J. 2009 Přehled pedagogiky. 3.vyd. Praha : Portál, 2009. 271 s. ISBN 978-80-

7367-567-7. 

 
 

 

 

 

 


