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Program konference

XVIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

14. 3. 2017

9:00-10:00

Auditorium – přízemí

Slavnostní zahájení konference

Moderuje – O. Müller

prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.(prorektorka pro zahraničí Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP  (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka ÚSS PdF UP v Olomouci)

Pohádka o pedagogické fakultě – Valenta, M.

Úvodní přednáška

Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v Rusku: současnost, tendence a standardy – Kantor, V.Z.

10:00-10:30

Předsálí Auditoria – přízemí

Coffeebreak

10:30-12:00

Auditorium – přízemí

 Klima školy, školní třídy a společné vzdělávání – Braun, R.

Inkluzívní  vzdělávání  v praxi základních škol na Slovensku – Hučík, J.

Společné vzdělávání z pohledu teorie a praxe – Langer, J., Král, M..

12:00-13:00

Oběd
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13:00-14:30

Učebna N11 – 1. patro

Moderuje – M. D. Polínek

Zvyšování adaptačního potenciálu a komunikačních kompetencí dětí se zdravotním postižením a jejich rodin
prostřednictvím cirkusu (projekt "Aréna možností") – Kljueva, N., Runovskaja, E.

Stejné noty, různé harmonie. Stejné podmínky, různé výsledky. – Daněk, A.

Teatroterapeutická představení z pohledu diváka – Polínek, M. D.

Spokojenost a zdraví učitele dle B-P-S-C modelu – Spěváček, J.

Adolescent so zdravotným znevýhodnením a jeho pohľad na spoločný štart bez rozdielov – Kováčová, B.

Učebna N12 – 1. patro

Workshop
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce)

(v ruském jazyce s překladem)

Methods logoАrt-therapy and logoАrt-prevention –  Popova, T.

Učebna N13 – 1. patro

Moderuje –. J. Kantor

Som tu správne? detskí onkologickí pacienti a ich návrat do školy po ukončení liečby – Harinek, Ľ., Krajmer, P.

Snoezelen jako podpora edukace žáků s kombinovaným postižením v ZŠS – Janků, K.

Komparácia multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike – Lištiaková, I.

Projekt EQuiPPE: zvyšování kvality výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních ško l –  Wittmannová, J.,
Kudláček, M.

Sjednocené sporty v Hnutí Speciálních Olympiád: perspektivy společného sportování  – Wittmannová, J.,
Klimešová, I.

Učebna N14 – 1. patro

Moderuje – V Růžičková

Rozvoj taktilného vnímania u žiakov so zrakovým postihnutím – Lopúchová, J.

Příprava na povolání a její úspěšnost v budoucím pracovním uplatnění osob se zrakovým postižením  –
Růžičková, V., Kramosilová, Z.
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Využitelnost stavebně upravených vodících linií pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým
postižením – Kramosilová, Z., Šumníková, P.

Metodické postupy při výuce odborných předmětů u žáků se zrakovým postižením –  Wagnerová, M.

Aplikace principů zrakové hygieny jako jeden z prediktorů společného vzdělávání jedinců se zrakovým postižením
a intaktních – Kroupová, K.

Historický pohled na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým postižením na 2. a 3. stupni škol – Eliášková, K.

Učebna P111 – přízemí

Moderuje – K Jeřábková

(v anglickém jazyce bez překladu)

An Investigation Report on the Current Situation of Special Education Teachers’ Professional Skills in Sichuan
Province – Guo, L.,Potměšil, M. Zhang, Y.

Current views on the possibility of alternative communication deafblind people in Poland and the Czech Republic
 – Kasprzak, T.

11th Grade Teachers’ and Students’ Perceived Challenges of Using QQ in EFL Teaching and Learning in China –
Yang, l. , Tang, Q., Liu, J., Zhou, B.

Beliefs of Chinese Student PE Teachers on Teaching Students With Disabilities – Yun, L., Liqiong, D.

Multimedia Technology and Dale’s Cone of Experience – Tang, Q.

Teaching Intellectually Disabled Children –  Kotormus, O.

Předsálí nad Auditoriem – 1. patro

Posterová sekce

Povinností autorů je aktivní účast u prezentovaného posteru

Moderuje – P. Svoboda

Klíčové kompetence mladých lidí s postižením a znevýhodněním pro trh práce – Vaďurová, H., Obrovská, J.

Fonologické uvědomování u dětí předškolního a mladšího školního věku v kontextu tvorby podpůrných opatření v
MŠ/ZŠ – Bendová, P.

Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním  –
Beneš, P., Vrubel, M.

Overview on Development of Special Education in Tibetan Society –  Bu, Q.

Kvalita života osôb so zdravotným postihnutím so zreteľom na ich hodnoty – Cabanová, K., Brunclíková, Z.

Prevence ve škole se zaměřením na užívání léků u mladistvých se zdravotním postižení – Dlouhá, D.

Schopnost motivovat jako klíčová kompetence logopeda vedoucí k úspěchu – Gruberová, B.
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Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů - srovnávací studie českých a německých dětí – Svoboda, P.,
Pospíšilová, H.

Inovační laboratoř jako nástroj stimulující kreativitu – Šmahaj, J., Zielina, M., Sedláčková, Z., Šucha, M.

14:30-15:00

Předsálí Auditoria – přízemí

Coffeebreak

15:00-16:30

Učebna N11 – 1. patro

Moderuje – J. Chrastina

Prijatie (akceptácia) žiaka so zdravotným postihnutím v bežnej škole v asociáciách učiteľov – Groma, M,
Zacharová Jursová, Z.

Pojetí role asistenta pedagoga v běžném a alternativním školství– Joklíková, H.; Palounková, Z.

Rola otca pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s postihnutím -- Nagyová, K., Valisková, S.

Obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v masmédiách – Andreánská, V., Berešová, M.

Učebna N12 – 1. patro

Moderuje P. Svoboda

Foster children with abuse experiences. Teacher`s issues. --  Bannikova, A., Ordina, Z., Dvyrechenskay, L.,
Zhamkochyn,M.

Individuální vzdělávání jako odpověď na potřeby dítěte? Motivace pro jeho volbu a praktická realizace v českém
prostředí – Slepičková, L., Černochová, I.

Hory pro všechny -- Vondráček, K., Bradáč, J.

Výuka cizího jazyka technicky zaměřených studentů s dyslexií v rámci edukace na Strojní fakultě ČVUT  -- Schusová,
M., Kalinová, Z.

Učebna N13 – 1. patro

Moderuje – R. Mlčáková

Mladý učitel a koktavost? – Mlčáková, R., Tlamycha, K.

Možnosti diagnostiky úrovně motorického vývoje dětí předškolního věku v logopedické praxi v kontextu
sledování příčin narušené komunikační schopnosti – Jehličková, J.
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Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení – Márová, I.
Míra porozumění řeči u osob s Aspergerovým syndromem – Vyhlídalová, L.

Učebna N14 – 1. patro

Moderuje – Z. Kozáková

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra – Adamus, P.

Analýza zkušeností se společným vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením – Kozáková, Z., Vlková, P.

Úspěšnost přechodu do dospělosti u jedinců s poruchou autistického spektra – Žáková, P.

Retrospekce, současnost a perspektivy společného inkluzivního vzdělávání na Univerzitě Pardubice – Šándorová, Z.

Učebna N15 – 1. patro

Moderuje – P. Kučera

Teorie mysli: Testování sociokognitivních kompetencí českých neslyšících dětí – Hudáková, A., Filippová, E.

Hodnocení sluchového vnímání dětí se sluchovým postižením v raném věku  –  Horáková, R., Fabíková, A.,
Kučerová, A.

Úroveň písomného vyjadrovania žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v bežnej základnej škole –
Hybenová, K.

Charakteristika temperamentu kojenců ve speciálněpedagogické intervenci – Potměšil, M.

Předsálí nad Auditoriem – 1. patro

Posterová sekce

Povinností autorů je aktivní účast u prezentovaného posteru

Moderuje – E. Urbanovská

Nástroj na skríning čitateľskej gramotnosti - čítania s porozumením, s normami (CHITT) – Kmeť, M.

Vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny vo výtvarnom prejave detí s Aspergerovým syndrómom – Mosná, D.

Analýza a komparace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Německu a České
republice – Šimčíková, K., Viktorin, J.

Uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce v evropském kontextu – Vaďurová, H., Procházková, L.

Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice,
Izraeli a Gruzii – Vrubel, M., Linhartová, V., Beneš,P.

Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním  – Vrubel, M.,
Beneš,P.
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The Study of the Supportive Model for Special Children ’s Family Based on the Education and Rehabilitation Center
in Universities – Xu, B.

Projekt podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením – Štaffová, K., Šiška, J.

Povinností autorů je aktivní účast u prezentovaného posteru

18:00

Stará aula PF

 Dramaperformance -klausurní (sebereflektivní) představení studentů 3.ročníku SPP-dramaterapie
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V. Konference mladých vědeckých pracovníků

15. 3. 2017

9:00-10:00

Auditorium – přízemí

Zahájení konference

Moderuje – O. Müller

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.      (ředitelka ÚSS PdF UP v Olomouci)

Úvodní přednáška

Speciální pedagogika v současnosti – směry, tendence možnosti a úskalí -- Michalík, J.

A. Methods logoАrt-therapy and logoАrt-prevention work with adolescents in the context of inclusion -- Popova, T.

(v ruském jazyce s překladem)

10:00-10:15

Předsálí Auditoria – přízemí

Coffeebreak

10:15-11:45

Učebna N13 – 1. patro

Garanti M. Valenta, O. Müller, M. D. Polínek

Intellectual disability. Design of an intervention project to promote self-determination -- Garcia-Martinéz, I.,
 El Homrani, M., Ubago Jiménez, J. L.

Faktory ovlivňující úsilí žen s mentálním postižením být zodpovědným a úspěšným rodičem -- Bernoldová, J.;
Adamčíková, Z.; Strnadová, I.

Zaměstnanci sociálních služeb jako součást dramaterapeutické intervence -- Štěpán, A.

Program Druhý krok jako nástroj postojové výchovy -- Palová, K.

Motivační faktory u vybrané skupiny sebeobhájců -- Holinka, M.

Perspektivy edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k informační gramotnosti v prostředí veřejných
knihoven -- Mazáčová, P.
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Učebna N14 – 1. patro

Garanti J. Langer a D. Finková
Moderuje – O. Malinovská

 Postavení jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v intaktní vrstevnické skupině z pozice pedagogických
pracovníků -- Těthalová, L.

Osoby s postižením zraku ve výtvarném umění od minulosti po současnost -- Remešová, Z.

Spolupráce odborníků v rané intervenci z pohledu poradce rané péče -- Kmentová, S.

Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením -- Zvědělíková, J.

Fenomén mentální jinakosti v českém hraném filmu filmu: Analýza filmu Fany  (1995) -- Hrubešová, I.

Obraz člověka s postižením ve vybraných dílech španělské literatury -- Mužná, V.

Neverbální komunikace u osob s vícečetným postižením -- Štěpničková, N. 

Učebna N16 – 1. patro

Garant K. Vitásková, J. Kantor

Subjektivní zdraví a životní spokojenost u osob s tělesným postižením -- Petrová, N.

Péče o novorozence s poruchou sání z pohledu logopeda -- Tabachová, J.

Analýza lexikálně - sémantické roviny u žáků s mentálním postižením -- Schwarzová, L.

Potenciál výuky hry na hudební nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -- Šteffková, K.

Osoby s poruchou sexuální identifikace ve společnost -- Hrbáčová, L.

Specifika elektronické komunikace pedagogických pracovníků s rodinnými příslušníky dětí s narušenou
komunikační schopností -- Melounová, Z.

11:45-12:00

Předsálí Auditoria – přízemí

Coffeebreak

12:00-13:00

Učebna N13 – 1. patro

Garanti M. Valenta, O. Müller, M. D. Polínek

Formální podpora rodičů s mentálním postižením: Analýza znalostí, zkušeností a postojů sociálních pracovníků
podporujících rodiče s mentálním postižením v rámci terénní práce -- Adamčíková, Z.; Bernoldová, J.; Strnadová, I.
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Role třídního učitele a výchovného poradce v kontextu ukončování povinné školní docházky u žáků základních škol
speciálních -- Strašáková, V.

Spolupráce dětských zařízení a pěstounských rodin v péči o dítě raného věku -- Dokoupilová, I.

Vplyvy dramaterapeutických prostriedkov na osobnosti klientov závislých na alkohole a pervitíne -- Čačková, N.

Jak může být příroda terapeutická: Wilderness therapy a její potenciál ve speciální pedagogice -- Houšková, T.

13:00

Učebna N14 – 1. patro

Slavnostní ukončení konference

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.      (ředitelka ÚSS PdF UP v Olomouci)

Úvodní slovo a zvané přednášky budou tlumočeny z anglického jazyka do českého a z českého jazyka do anglického.
Úvodní slovo, zvané přednášky a všechny přednášky v sekci P. Kučery budou tlmočeny z i do českého znakového

jazyka.

Organizátoři konference si vyhrazují právo v nezbytných událostech měnit čas a pořadí příspěvků.



12

Anotace (řazeno abecedně)

Ústní sdělení

11th Grade Teachers’ and Students’ Perceived Challenges of Using QQ in EFL Teaching and Learning in China

Lei Yang, Qianjun Tang, Jia Liu, Bo Zhou

QQ, the most popular instant messaging tool in China, can be used to facilitate EFL teaching and learning, but many
11th grade teachers and students take a negative attitude towards this. This research tries to investigate their
perceived challenges of using this software by a questionnaire designed according to the result of literature study
and pilot research. The questionnaire will be given to all the 11th grade EFL teachers and 100 students in a secondary
school in Chengdu. The participants are chosen by proportional quota sampling and simple random sampling. It is
hopeful that this research can find out teachers’ and students’ worries about using QQ, discover the similarities and
differences of their worries, compare their worries with reality, and provide suggestions for using QQ in EFL teaching
and learning.

Keywords: QQ, challenges, EFL teaching, EFL learning

Adolescent so zdravotným znevýhodnením a jeho pohľad na spoločný štart bez rozdielov

Kováčová Barbora

Príspevok predkladá parciálne výsledky z arteterapeutickej intervencie v skupine adolescentov so zdravotným
znevýhodnením. Ide o deskriciu a analýzu kvalitatívnych poznatkov z poradenského procesu zameranú na oblasť
začlenenia sa do sociálnej skupiny až doteraz. Na základe týchto zistení autorka predkladá možnosti pomoci na
úrovni filozoficko-teoretického nazerania na inkluzívnu edukáciu, ako aj na reálne praktické prístupy v práci s touto
cieľovou skupinou.

Klíčová slova: arteterapia, adolescent so zdravotným znevýhodnením, životný príbeh,

Adaptace a komunikace u žáků s těžkým tělesným postižením v Číně

Petrová Naďa

Článek se zabývá otázkou, zda mají žáci s těžkým tělesným postižením adaptační problémy, jaké strategie se u těchto
žáků využívají a zda mají tito žáci komunikační poruchy takového stupně, že je nutné využití alternativní a
augmentativní komunikace. V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které probíhalo v
Rehabilitačním centru v Leshanu, Sečuánské provincii v Číně. Ve výzkumném šetření byly použity dotazníky,
pozorování a doplňující rozhovory. Z realizovaného šetření lze poukázat na význam spolupráce s rodiči žáků. Na
základě zjištěných údajů je pro efektivní průběh výuky důležitá trpělivost učitele, správná a vhodná motivace žáků,
komunikace a v neposlední řadě také spolupráce s rodinou.

Klíčová slova: tělesné postižení, komunikce, adaptace, těžké tělesné postižení

Grantová afiliace: Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 069/UK-4/2015 Podpora sociálnej adaptácie
adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie
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An Investigation Report on the Current Situation of Special Education Teachers’ Professional Skills in Sichuan
Province

Guo Ling, Potměšil Miloň, Zhang Yong

To understand the current situation of special educational teachers’ professional skills and to provide useful
references for in-service teachers’ training and pre-service teachers’ cultivating to promote the development of
special education in Sichuan province.Methods: Based on multiple research methods including questionnaire,
interviewing, fieldwork, this study surveys 280 in-service teachers from 30 special schools in Sichuan province by
using a self-devised questionnaire. Results: 1)The professional skills of special educational teachers in Sichuan
Province are generally in good condition, but the development is not balanced,characterizing by differences within
groups and unbalanced developments on each dimension of professional skills.2) There is no significant difference on
region or professional background, but generally speaking, teachers’ with professional background of special
education have better professional skills than their counterparts and special educational teachers from urban
schools do better than those from county schools.3)The professional skills of special educational teachers differs
dramatically on teachers’ age and length of doing special education.

Keywords: special educational teachers, professional skills , investigation report

research project “Research on Vocational Accession  Regulations in Sichuan Province” from Educational development
Study Center of Sichuan , Project No. CJF14024.

Analýza lexikálně - sémantické roviny u žáků s mentálním postižením

Schwarzová Lucie

Cílem příspěvku bude zkoumat specifika lexikálně - sémantické jazykové roviny řeči u žáků s mentálním postižením ve
věku 8-14 let. Příspěvek bude rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bude obsahovat stručné
vymezení lexikálně - sémantické roviny a mentálního postižení. Praktická část příspěvku bude obsahovat zhodnocení
výsledků žáků v dílčích zkouškách. Součástí šetření bude také sestavení kazuistik dvou dětí stejného věku s tímto
postižením. Hlavním výzkumným cílem bude zkoumání rozdílností v této jazykové rovině u uvedených skupin žáků. K
analýze této komunikační roviny bude využito Slovníkovo – obrázkové zkoušky, Zkoušky rychlého pojmenování a
subtestu Oprava významově nesprávných vět. Dílčím výzkumným cílem bude jednak zhodnocení této jazykové roviny
u žáků s MP, jednak porovnání úspěšnosti těchto žáků v jednotlivých zkouškách. Příspěvek bude obsahovat
obrázkovou baterii modifikace Kondášovy Obrázkovo-slovníkové zkoušky.

Klíčová slova: mentální postižení, lexikálně-sémantické jazyková rovina

Analýza zkušeností se společným vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením

Kozáková Zdeňka, Vlková Petra

 Společné vzdělávání žáků s mentálním postižením je v současné době v České republice velice diskutovaným
tématem. Na jedné straně stojí zastánci společného vzdělávání, na straně druhé se objevují mnohé obavy. Proto nás
zajímaly konkrétní zkušenosti s tímto typem vzdělávání. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit náhled a zkušenosti s
individuální integrací žáků s lehkým mentálním postižením na běžném typu základní školy, a to z pohledu
pedagogických pracovníků, rodičů dětí s lehkým mentálním postižením, spolužáků a samotných žáků s lehkým
mentálním postižením. Výzkum probíhal ve Zlínském kraji České republiky. Metodami výzkumu byla analýza
dostupné dokumentace, kasuistiky, přímé pozorování žáků v rámci edukačního procesu, rozhovory a sociometrická
šetření třídního kolektivu. Závěry výzkumu poukázaly na to, že žáci mají ve výuce největší potíže v matematice. Z
rozhovorů s třídními učitelkami vyplývá, že příprava na výuku je náročnější. Pozitivním zjištěním však bylo, že jak
učitelé, tak spolužáci, tak i samotní žáci s lehkým mentálním postižením vnímají integraci jako přínos. Z rozhovorů s
rodiči žáků plyne, že jsou s integrací maximálně spokojeni – jak ve spolupráci se školou, se speciálně pedagogickým
centrem, tak s výukou jejich dítěte. Z rozhovorů se samotnými žáky s mentálním postižením a ze sociometrických
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šetření třídního kolektivu lze vyvodit, že spolužáci berou žáky s lehkým mentálním postižením jako plnohodnotné
spolužáky. Navíc z těchto sociometrických šetření vyplývá, že ve třídách patří mezi více oblíbené žáky. Žáci jsou bez
problémů začleněni do kolektivu dětí bez postižení, spolužáci berou žáky s postižením jako přirozenou součást jejich
života, i samotní žáci s lehkým mentálním postižením se tak cítí. Závěrem výzkumu lze říci, že pedagogičtí pracovníci i
rodiče žáků s lehkým mentálním postižením jsou „pro“ společné vzdělávání žáků s postižením, však s tím, že na ni
musí být dobře připravena a s ní ztotožněna jak základní škola, kterou bude žák navštěvovat, tak rodiče žáka a
samozřejmě žák samotný.

Klíčová slova: společné vzdělávání, integrace, lehké mentální postižení, žák s lehkým mentálním postižením, výzkum.

Grantová afiliace: KIGA_PdF_2016_026

Aplikace principů zrakové hygieny jako jeden z prediktorů společného vzdělávání jedinců se zrakovým postižením
a intaktních.

Kroupová Kateřina

Jedním z principů a klíčovým pilířem práce s osobami se zrakovým postižením, resp. s osobami slabozrakými a se
zbytky zraku je důsledná aplikace zásad zrakové hygieny s ohledem na individuální charakteristiky každého jedince a
jeho zrakové vady. Role zrakové hygieny a dodržování jejích zásad se akcentuje v rámci edukace, proto je text
příspěvku i jeho výzkumný rozměr vztažen do referenčního rámce výchovně-vzdělávacího procesu. Cílem příspěvku je
prezentovat dílčí aspekty výzkumu zrakové hygieny, a to z pohledu obou aktérů edukačního procesu - tzn. z hlediska
pedagogů i samotných žáků a studentů se zrakovým postižením. Výzkum je pak lemován teoretickým vstupem do
zvolené problematiky.

Klíčová slova:zraková hygiena, zrakové postižení, inkluzivní vzdělávání, kvalita života

Grantová afiliace: IGA_PdF_2016_013 "Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami"

Beliefs of Chinese Student PE Teachers on Teaching Students With Disabilities

Li Yun, Liqiong Duan

This study examined the behavioral beliefs of student physical education (PE) teachers about teaching students with
disabilities and to identify the factors that contribute to their beliefs. A total of 200 student PE teachers were
surveyed. Results of the student PE teachers’ Attitudes survey indicate that some student PE teachers felt that
including students with disabilities in classes provides benefit for them, but they were concerned about the practical
difficulties, the lack of support, and the possible rejection by their peers.

Klíčová slova: student PE teachers, students with disabilities, behavioral beliefs

Current views on the possibility of alternative communication deafblind people in Poland and the Czech Republic.

Kasprzak Tomasz

Disability is coupled phenomenon, which brings together the interest of many scientific disciplines of special
education, psychology, sociology and law.  The presentation will present analysis results of the current state showed,
among other things: the diversity of terms (including coupled disability, complex, multiple, diver- sified, additional,
accompanying, double, combined) and definitions (using one common compo- nent, i.e. The coexistence of at least
two types of disabilities), which are not just the result of interest in the phenomenon of specialists in various fields,
but mainly due to its diversity.
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Firstly, I would like to raise the subject alternative communication deafblind people. In the group of deafblind large
percent are deaf from birth. Most often their primary and natural way to communicate is touch. In their work to
introduce the basic needs of deafblind language education in Poland and the Czech Republic, taking into account
their communication skills.

The second aim of my presentation is to take absent in Poland discussion of the psychological underpinnings of
language functioning in people who have a simultaneous damage to hearing and vision and the use of alternative
communication against them. For example, the Czech organization Lorm, I want to show the use of alternative
communication using achievements of modern psycholinguistics - I will focus on three levels: development,
diagnostic and support development.

The basis of the analysis will own research on the effectiveness of the use of alternative communication against
those blind and deaf. At the end, I'm going to think about the improper use of alternative communication

Keywords: disability, Deafblindness, alternative communication, communication, special education

Faktory ovlivňující úsilí žen s mentálním postižením být zodpovědným a úspěšným rodičem

Bernoldová Jana, Adamčíková; Zdeňka, Strnadová Iva

Současný stav sledované problematiky

Téma mateřství žen s mentálním postižením je v České republice přezírané a jen pozvolně se dostává do centra
pozornosti odborníků v souvislosti s řešením sexuálních potřeb této populace. Přitom tyto matky a jejich děti bývají
často ohroženy chudobou a sociální exkluzí, která v kombinaci s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi může
vést až k odebrání dětí z péče matky. Zahraniční výzkumy zároveň ukazují, že rodičovské kompetence těchto žen
bývají často zpochybňovány rodinou i profesionály. (Höglund & Larsson’s, 2013). V rámci sociálních služeb ČR v
současné době neexistuje specifická a systematická podpora, která by reagovala na potřeby rodičů s mentálním
postižením, a tak mnohé z matek ve svém snažení zůstávají osamoceny. Zahraniční studie přitom jednoznačně
potvrdily, že adekvátní podpora (formální i neformální) a vhodné výukové metody mohou být klíčem k úspěšnému
rodičovství matek s mentálním postižením. (Baum & Burns, 2007; Booth & Booth, 2005; Hindmarsh, Llewellyn, &
Emerson, 2015; Mayes, Llewellyn, & McConnell, 2006; McConnell & Sigurjónsdóttir, 2010). Cílem výzkumu bylo
analyzovat faktory ovlivňující úspěšné/neúspěšné rodičovství žen-matek s mentálním postižením v ČR.

Metodologie

Do výzkumu bylo celkem zapojeno 20 matek s mentálním postižením. Matky byly kontaktovány prostřednictvím
poskytovatelů sociálních služeb této populaci. Pro sběr dat byly použity semi-strukturované rozhovory. Pro analýzu
získaných dat byla použita metoda zakotvená teorie. (Strauss, & Corbin, 1997).

Výsledky

Ženy s mentálním postižením ovlivňují v roli matek intaraindividuální a externí faktory.

Mezi ně patří zdravotní stav žen. Celkem 8 žen mělo zkušenost s duševním onemocněním. Mateřskou roli ovlivňuje i
osobní zralost žen a vědomí vlastního postižení. Některé ženy si uvědomují potřebu podpory např. v oblasti výchovy
dětí, hlídáním, jednání s institucemi, vařením aj..

Ženy s mentálním postižením nejsou na mateřskou roli dostatečně připravovány. Neznalost průběhu porodu a péče o
novorozence, vede k úzkostem a strachu žen.

Zásadním faktorem je nedostatečné materiální zajištění žen. Některé ženy jsou závislé na dávkách hmotné nouze a
nemají vhodné bydlení. Nedostatek finančních prostředků ovlivňuje i zajištění adekvátní podpory těchto rodin.
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Některé z žen s mentálním postižením nemohou rozhodovat o svém mateřství. Ovlivňují je blízcí lidé, kteří
zpochybňují jejich schopnosti být matkou. Celkem 6 žen bylo sterilizovaných, z toho 4 nedobrovolně,což je alarmující
zjištění. Celkem 8 dětí bylo z péče žen odebráno. Ztráta rodičovských práv byla většinou žen vnímána jako
traumatizující zkušenost.

Závěr

Z výsledků analýzy vyplývá, že matky s mentálním postižením potřebují pro zvládání své mateřské role systémovou
podporu včetně programů zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí. Této podpory se však ženám s
mentálním postižením v České republice nedostává.

Klíčová slova: mateřství, ženy s mentálním postižením

Grantová afiliace: Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č. 1756214) a byl
realizován na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení

Márová Ivana

Příspěvek je zaměřen na problematiku faktorů ovlivňujících volbu navazujícího vzdělávání u žáků se specifickými
poruchami učení. Cílem výzkumného šetření byla komparace subjektivního hodnocení vlivu vybraných faktorů na
volbu střední školy u žáků intaktních a žáků se specifickými poruchami učení. Výběrový soubor čítal 237 žáků 9. tříd
základních škol podporujících vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, z nichž bylo 127 žáků se specifickými
poruchami učení a 110 žáků intaktních. Z výsledků výzkumných šetření vyplynulo, že podíl pedagogických pracovníků
ve volbě navazujícího vzdělávání je malý. Stěžejním je v průběhu rozhodovacího procesu názor rodičů, s mírnou
převahou názoru matky nad názorem otce. Volba střední školy je diskutována také s vrstevníky, jejich názor však
výslednou volbu téměř neovlivňuje. Vzdálenost střední školy od bydliště ani volnočasové aktivity nebyly hodnoceny
ve vztahu k výběru střední školy jako významné. Statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán pouze
z hlediska vybraných osobnostních faktorů.

Klíčová slova: volba sřední školy, žáci se specifickými poruchami učení, intaktní žáci, školy podporující vzdělávání žáků
se specifickými poruchami učení

Fenomén mentální jinakosti v českém hraném filmu filmu: Analýza filmu Fany  (1995)

Hrubešová Ivana

Příspěvek reaguje na současný trend zapojení kulturní tematiky do oblasti speciální pedagogiky s ohledem na
trasdisciplinární pojetí a s cílem upozornit na mechanismy, které se podílejí na re/prezentaci osob s mentální
jinakostí ve filmu. Pro potřeby analýzy byl zvolen kvalitativní přístup tematické analýzy, prostřednictvím níž lze
sledovat produkci možných pozitivních či negativních reprezentací vázaných na témata spojená s problematikou
zdravotního (mentálního) postižení. Ve filmu se objevují například tato témata: soužití s člověkem s mentálním
postižením v rodině, institucionální péče vs. soužití v rodině, zamestnávání osob s mentálním postižením apod.

Klíčová slova: tematická analýza, mentální postižení, film, Fany, disability studies

Grantová afiliace: IGA_PdF_2016_013 Faktory ovliv?ující kvalitu života osob se speciálními pot?ebami
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Formální podpora rodičů s mentálním postižením: Analýza znalostí, zkušeností a postojů sociálních pracovníků
podporujících rodiče s mentálním postižením v rámci terénní práce

Adamčíková Zdeňka, Bernoldová Jana, Strnadová Iva

Současný stav sledované problematiky

Vzhledem k pokračující deinstitucionalizaci a stále přibývajícím možnostem osob s mentálním postižením volit si
způsob života ve většinové společnosti a vytvářet partnerské svazky, je vhodný čas zabývat se otázkou, zda jsou
sociální pracovníci, kteří poskytují rodinám podporu, vybaveni všemi potřebnými kompetencemi, znalostmi,
dovednostmi a technikami práce, a zda jsou schopni s rodiči s MP efektivně pracovat a podporovat je v naplňování
jejich rodičovských práv.

Kvalita poskytované podpory v případě rodičů s mentálním postižením je v mezinárodním výzkumu podrobena
důkladné analýze. (Jones 2013; McConnell & Sigurjónsdóttir 2010; Tarleton & Porter 2012, Tarlton, 2008) V České
republice byl ale této oblasti doposud věnován minimální prostor jak v teoretické, tak praktické rovině, i když je
zřejmé, že interakce mezi sociálními pracovníky a rodiči s mentálním postižením hraje v životech těchto rodičů
stěžejní roli, a může společně s dalšími faktory ovlivnit úspěšné či neúspěšné zvládání rodičovství.

Metodologie

Autoři výzkumu analyzovali zejména znalosti, zkušenosti a vzdělávací potřeby 480 sociálních pracovníků, kteří
poskytují podporu rodičům s mentálním postižením v rámci terénních služeb. Pro potřeby výzkumu byl zvolen
kvantitativní přístup (dotazníková metoda). Získané informace byly analyzovány za využití faktorové analýzy.

Výsledky

Výzkum ukázal, že připravenost sociálních pracovníků na práci s cílovou skupinou rodičů s mentálním postižením není
dostatečná, a to mimo jiné proto, že v rámci jejich profesní přípravy bylo téma rodičovství a sexuality osob s
mentálním postižením zahrnuto jen velmi okrajově.  Sociální pracovníci zároveň cítí silnou potřebu své znalosti dále
rozvíjet a to zejména v oblasti poskytování individuální podpory šité na míru, a v oblasti komunikace s rodiči s
mentálním postižením a nedobrovolnými klienty sociálních služeb.

Shrnutí

Příspěvek přináší pohled 480 sociálních pracovníků (pracovníků OSPOD, pracovníků neziskových organizací, kteří
podporují osoby s mentálním postižením v jejich každodenním životě). Závěry výzkumu budou podkladem pro další
diskuzi o možnostech zkvalitnění přípravy sociálních pracovníků a možnostech zkvalitnění poskytované podpory v
rámci terénních služeb cílících na rodiče s mentálním postižením.

Klíčová slova: rodič s mentálním postižením, formální podpora

Grantová afiliace: Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č. 310416).

Foster Children with Abuse Experiences. Teacher`s Issues.

Bannikova Alena, Ordina Zoya, Dvyrechenskay Lada, Zhamkochyn Margarita

In 2014 Charity children foundation “Victory” started a new program. The aim of it was to create a village for foster
families in a small town Armavir. Nowadays this program supports 9 families and more than 80 children. Most of
them attend general school. We would like to dedicate our presentation to the teacher`s issue in work with foster
children.
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The presentation includes:

    Analysis of the  teacher`s attitudes to foster children.
    influence of teacher`s state of mind on considered student's problems.
    Support program for teacher`s working with children with abuse experience.
    Program of supporting education of foster children during living in the children's village.

Historický pohled na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým postižením na 2. a 3. stupni škol (Historical view of
language education for pupils and students with visual impairment at secondary and high schools)

Eliášková Klára

Abstrakt: Příspěvek představuje výzkumný projekt, který se zaměřuje na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým
postižením na 2. a 3. stupni škol. Prezentuje celkový nástin výzkumu včetně cílů, metodologie, orientační rešerše
tematiky a očekávaných výstupů. Problematika historického formování výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým
postižením je v odborném prostředí nahlížena především na úrovni elementárního vzdělávání se zaměřením na čtení
a psaní (vznik a vývoj slepeckého písma apod.) a vývoj a výběr vhodných kompenzačních a reedukačních pomůcek.
Projekt se proto zabývá historickým formováním didaktiky českého jazyka žáků se zrakovým postižením na 2. a 3.
stupni škol v dobových kulturních a společenských souvislostech v období od roku 1807 do roku 1989. Historický
výzkum se soustřeďuje na specifické aspekty jazykového vyučování, které se uskutečňovalo bez možnosti vizuální
informace. Za tímto účelem kombinuje metodologické přístupy obvyklé pro lingvodidaktické a speciálněpedagogické
obory s cílem propojit obě roviny v konzistentní pohled na zkoumanou problematiku. Zpracování historického vývoje
didaktiky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením, které v odborné literatuře chybí, může podpořit
teoretická východiska pro rozvoj soudobé inkluzivní didaktiky předmětu český jazyk akceptující speciální vzdělávací
potřeby žáků.

Abstract: This artical represents a research project that aims at language education of pupils and students with visual
impairment at secondary and high schools. The artical represents an overvall survey of the project including the
objectives, methodology, approximate recherche of themes and expected outcomes. The issue of the historical
formation of mother tongue teaching for pupils with visual impairment in a professional enviroment is seen mainly at
the level of elementary education with focus on reading and writing (creation and development of Braille, etc.) and
development and selection of appropriate compensation and corrective tools. The project focuses on the historical
forming of Czech language didactics of teaching pupils and students with visual impairment is analyzed in the
framework of the cultural and social context of the period from 1807 to 1989. Historical research focuses on specific
aspects of language education without a possibility of visual information. Methodological approaches common in
linguistic and social pedagogical fields of study are combined in this purpose. The aim is to link both levels into the
consistent perspective on the surveyed issue. Working out of the historical development of mother tongue didactics
concerning pupils and students with visual impairment, which is absent in professional literature, enables to
establish theoretical basis for the development of contemporary inclusive didactics of the subject where special
educational needs are accepted.

Klíčová slova: didaktika mateřského jazyka, žák se zrakovým postižením, historický výzkum
Keywords: mother tongue didactics, pupil with visual impairment, historical research

Hodnocení sluchového vnímání dětí se sluchovým postižením v raném věku
Horáková Radka, Fabíková Alena, Kučerová Anna

Příspěvek bude věnován problematice hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s postižením sluchu.
Prezentovány budou výsledky smíšeného výzkumu, v jehož rámci byly na základě dotazníkového šetření a rozhovorů
s klinickými logopedy, poradci rané péče a speciálními pedagogy analyzovány nástroje užívané pro hodnocení
sluchového vnímání dětí s postižením sluchu ve věku 0-36 měsíců. Dále budou prezentovány případové studie dětí
dané věkové kategorie, u nichž byly využity vybrané dotazníky IT-MAIS a LittlEARS pro hodnocení úrovně sluchového
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vnímání. Data byla ;získána&nbsp;díky spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., které poskytuje služby
rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením v ČR.

Klíčová slova: dítě, sluchové postižení, raný věk, hodnocení sluchové percepce

Hory pro všechny

Vondráček Karel, Bradáč Jan

Cílem tohoto workshopu je seznámení s aktivitou sdružení MONOSKI Zlín, které se zaměřuje na organizaci
outdoorových aktivit pro děti, dospělé a seniory s  postižením. Obsahovat bude teoretickou část zaměřenou na
seznámení s aktivitami, které organizujeme a především praktickou ukázku vybavení, které využíváme, zejména
tandemového MTB vozíku CIMGO, který pravidelně využíváme a to i v netradiční kombinaci se psím spřežením.
Workshop je určen pro speciální pedagogy, kteří chtějí najít inspiraci pro další možnosti, které mohou se svými
klienty realizovat při organizaci jejich volného času.

Charakteristika temperamentu kojenců ve speciálněpedagogické intervenci

Potměšil Miloň

Představení české verze IBQR VSF jako nástroje k popisu temperamentu dítěte v období 3-12 měsíců věku. (IBQR VSF
- The Infant Behavior Questionnaire – Revised - Very Short Form - Dotazník kojeneckého chování revidovaný - velmi
krátká verze) Dětský temperament je považován za relevantní proměnnou vývoje dětské osobnosti. Cílem procesu
adaptace bylo přeložit IBQR VSF  a na základě teoretického přístupu podle Rothbart, upravit a ověřit funkčnost české
verze nástroje posouzení temperamentu kojence. Původní překlad byl upraven s ohledem na zpětnou vazbu
profesionálních překladatelů, dále tři bilingvních psychologů a připomínek vzorku 15 českých matek. Dále následoval
zpětný překlad profesionálním překladatelem do angličtiny. Tato verze byla hodnocena autory původních nástrojů (v
angličtině) a vysloven konečný závěr ke kvalitě české mutace. Spolehlivost upraveného dotazníku byla ověřena
výpočtem Cronbachovo Alpha a použitím faktorové analýzy. Výsledkem je česká mutace dotazníku IBQR VSF pro
psychology a pediatry k popisu temperamentu u dětí v raném věku. Také lze očekávat zájem ze strany pracovníků s
rodiči předčasně narozených dětí nebo dětí se zdravotním postižením.

Klíčová slova: dítě; temperament; hodnocení; překlad; modifikace dotazníku

Individuální vzdělávání jako odpověď na potřeby dítěte? Motivace pro jeho volbu a praktická realizace v českém
prostředí

Slepičková Lenka, Černochová  Irena

Individuální vzdělávání vyvolává řadu kontroverzí a debat na straně jedné, a málo pozornosti odborné veřejnosti na
straně druhé. Jedná o formu vzdělávání, která má narůstající oblibu (což je nutné vnímat v kontextu současných
debat o úloze školy ve vzdělávání dětí), a také o formu vzdělávání, která je relevantní pro oblast speciální pedagogiky,
protože speciální vzdělávací potřeby dítěte jsou jedním z častých motivů pro její volbu.

                V příspěvku budou představeny výsledky výzkumu, založeném na hloubkových rozhovorech s deseti rodiči,
kteří mají zkušenost s domácím vzděláváním. Zvláštní pozornost je věnována motivaci pro volbu této formy
vzdělávání, roli speciálně vzdělávacích potřeb v tomto rozhodnutí a podobnostem mezi rodinami, jako je alternativní
životní styl nebo důraz na určité hodnoty.  Z výzkumu vyplývá, že rodiny vzdělávající děti doma nejsou izolované,
většinou jsou napojeny na další stejně smýšlející rodiny a vytvářejí tak podpůrnou síť, která nejen zprostředkovává
informace a ujištění, ale také významně ovlivňuje rozhodování rodičů.  Výsledky poukazují také na riziko syndromu
vyhoření, které plyne z náročnosti realizace domácího vzdělávání a mnohočetnosti rolí, ve které se rodič-vzdělavatel
nachází.
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Výzkum přináší pohled na zkušenost různých typů rodin, které mají s individuálním vzděláním zkušenost, a opravuje
tak některé stereotypy. Individuální vzdělávání zde vystupuje jako důkladně zvažovaná odpověď jak na potřeby
dítěte, tak na limity a možnosti spádových škol, nikoli jako výraz radikálního a jednou provždy uskutečněného
odmítnutí „systému“ či většinového způsobu života.

Klíčová slova:Individuální vzdělávání, děti s SPU, rodiče a škola

Intellectual Disability. Design of an Intervention Project to Promote Self-determination

García-Martínez Inmaculada,  El Homrani Mohammed, Ubago Jiménez José Luis

This project has been developed to work with the group of people with intellectual disabilities, more specifically with
young people and adults of the association ASPROGRADES (Association for people with intellectual disabilities). It is a
non-profit association dedicated to improving the quality of life of people with intellectual disabilities and their
families.

To expose that, from yesterday it has been alluded to the term disability with a pejorative connotation, but needless
to say that with the passage of time has been moving towards improvement. Although we should not forget, even
today it is still considered a limitation in the performance of activities of daily life Therefore, we must elude these
negative aspects and focus our attention on the capabilities of people. In this way to equip them with a series of
tools necessary to achieve the proposed end, so we will focus on the acquisition of certain social skills. So that, in this
design of intervention it is intended that, through the development of their capacities and potentialities and with the
figure of the social educator as a guide, they approach the concept of self-determination, referred to by Sands and
Wehmeyer (1996) ”As the main causal agent of their lives and make choices and make decisions regarding their own
quality of life, without unnecessary external influences or interferences”, thus being the protagonists of their own
socio-educational process.

Keywords: intervention, intellectual disability, ability, social skills, self-determination

Jak může být příroda terapeutická: Wilderness therapy a její potenciál ve speciální pedagogice

Houšková Tereza

IProč nám příroda může přinést terapeutický efekt a jak jej uchopuje koncept Wilderness therapy? Kde se s tímto
konceptem potkává přechodový rituál a jakým způsobem se mění rizikové chování mladistvého pod sílou Wilderness
therapy? Výsledky šetření ukazují, že potenciál může být  na poli speciálně pedagogické klientely veliký.

Příspěvek nabízí malý exkurz do výsledků kvalitativní studie zabývající se potenciálem Wilderness therapy pro
speciálně pedagogickou praxi etopedickou.

Klíčová slova: Wilderness therapy, terapie divočinou, rizikové chován

Klima školy, školní třídy a společné vzdělávání

Braun Richard

Příznivé sociální klima školní třídy je podstatná podmínka nejen pro vyučovací proces a jeho efektivitu, ale také
spokojenosti žáků a jejich vztahu ke škole a třídě. Jeho prostřednictvím se naplňuje idea společného vzdělávání.
Zároveň je nezbytným předpokladem dobré primární prevence výskytu rizikového chování žáků. Příspěvek nastiňuje
možnosti mapování, postupy tvorby či změny sociálního klimatu školní třídy a je určen pro pedagogy, školní metodiky
prevence, výchovné poradce či třídní učitele.
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Komparácia multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

Lištiaková Ivana

Príspevok prezentuje teoretickú analýzu a komparáciu terapeutických konceptov a metód, ktoré využívajú
multisenzorické prostredie alebo sa zameriavajú na stimuláciu, či integráciu senzorických systémov. Autorka sa
zaoberá prístupmi, ktoré aplikujú liečební pedagógovia v rámci svojich metód práce s klientmi. K vybraným
prístupom patria: koncept bazálnej stimulácie, terapia senzorickej integrácie, Snoezelen koncept, multisenzorické
miestnosti a senzomotorický stimulačný program.

Klíčová slova: multisenzorické prístupy, senzorická integrácia, bazálna stimulácia

Grantová afiliace: VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej
pedagogike
                                     KEGA 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí

Methods logoАrt-therapy and logoАrt-prevention work with adolescents in the context of inclusion

Popova Tatiana

 This paper presents intermediate results of implementation of scientific-educational project " Meaning of life and
destiny. How to build your own future?"

The relevance of the project connects with the fact that adolescents need not only to obtain scientific subject
knowledge, but also in the formation of the subjective position in relation to their life, in the ability to build their
own future. In the preparation of the project the results of modern scientific researches of Russian and foreign
authors in the field of logotherapy, art-therapy and prevention, the psychology of meaning of life were used.
Methods and exercises logoart therapeutic directions and program of the project are authorial.

During the classes the participants get acquainted with scientific concepts –"meaning of life", "life-meaningful
orientations", "individual life space". Teenagers have the ability to form an adequate idea of themselves, their life-
meaningful orientations, to try to create reflective and responsible attitude to their own lives. The project helped to
develop the ability to argumentation and defense of personal position.

The combination of art-therapy and logotherapy (logoАrt therapy), art and the awareness of their own sense showed
its effectiveness.

Target group: schoolchildren, students of the first courses of colleges and universities.

The main focus of the research project – exploration of their own meaning of life. The therapeutic process is focused
on the need to feel their own responsibility for their living space and their time of life. LogoАrt-therapeutic exercises
aimed at the realization of life-meaningful orientations and living space through creativity. LogoАrt-prevention –
creation of optimal conditions for personal development, meaningful creativity.

The study describes the structure of classes, contains an analysis of logotherapeutic possibilities, logoАrt preventive
measures in the framework of the youth project, presents the results of using logotherapeutic and logoАrt
therapeutic methods in work with teenagers.

New field of application methods of LogoАrt therapy and LogoАrt prevention is inclusive education. Working with
disabled children makes the implementation of the basic principles of inclusive education possible: "Everyone is able
to feel and think" and "Everyone has the right to communicate and to be heard».

Keywords: LogoArt theraphy, logoАrt prevention, meaning of life, life-meaningful orientations, scientific-educational
project
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Metodické postupy při výuce odborných předmětů u žáků se zrakovým postižením  (Methodical procedures in
teaching vocational subjects of students with visual impairment)

Wagnerová Miroslava

Abstrakt: Příspěvek představí metodiky výuky odborných předmětů u žáků se zrakovým postižením, a to předmětů
obchodní korespondence a účetnictví. Současné inkluzivní snahy zvyšují počet žáků se zrakovým postižením v sektoru
běžných středních škol. Zraková nedostatečnost je při výuce inkludovaných žáků limitující zejména proto, že učitelé
postrádají informace o speciálně didaktických postupech či speciálních aspektech výuky, chybí jim pedagogická
zkušenost. Metodiky přinášejí konkrétní doporučení a možné návody pro práci s žákem a přispívají tak k realizaci
inkluzivního vzdělávání ve středoškolské odborné výuce.

Abstract: This paper presents methodologies of teaching vocational subjects of students with visual impairment -
subjects of business correspondence and accounting. Current inclusive efforts to increase the number of students
with visual impairments in the sector of mainstream high schools. Visual deficiency restricts students in the inclusion
education mainly because teachers don´t have informations about special procedures or special didactic aspects of
teaching, they lack teaching experiences. Both methodologies to deliver concrete recommendations and possible
instructions for working with students vocational education, student with visual impairment, business
correspondence, accountingand contribute to the implementation of inclusive education in secondary vocational
education.

Klíčová slova: odborné vzdělávání, žák se zrakovým postižením, obchodní korespondence, účetnictví

Keywords: vocational education, student with visual impairment, business correspondence, accounting

Míra porozumění řeči u osob s Aspergerovým syndromem

Vyhlídalová Lucie

Zpožděná nebo nekonzistentní reakce na sluchový podnět verbální povahy u osob s Aspergerovým syndromem je v
odborné literatuře často zmiňována. Má tato reakce vliv na míru porozumění řeči u osob s Aspergerovým
syndromem? A jaká je vlastně míra porozumění řeči u těchto osob? Na tyto otázky se snaží odpovědět výzkumné
šetření, které prostřednictvím Token testu zjišťuje míru porozumění řeči u osob s Aspergerovým syndromem a to,
zda se během vyšetření objevují u osob s Aspergerovým syndromem zpožděné či nekonzistetní reakce na sluchový
podnět verbální povahy.

Klíčová slova: Aspergerův syndrom a porozumění řeči, Token test, specifika sluchového vnímání u osob s
Aspergerovým syndromem

Grantová afiliace: Výzkum byl podpořen řešením specifického výzkumu v projektu  IGA_PdF_2016_019 „Výzkum
vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v
logopedickém náhledu. Research of selected parameters of the production and perception of voice, speech and
language in relation to specific aetiological determinants in the speech and language therapy Insight“ na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mladý učitel a koktavost?

Mlčáková Renata, Tlamycha Karel

Příspěvek se věnuje problematice pedagogické práce mladého učitele 2. stupně základní školy, který se sám potýkal,
resp. i nyní občas potýká s komunikačními obtížemi. Příspěvek představí vybrané anamnestické údaje mladého
učitele, absolventa Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, seznámí s problémy v mluvení, jimiž si
během svých školních a studijních let v pozici žáka a studenta procházel, seznámí s logopedickou intervencí, která mu
byla poskytována a naváže současnou situací, kdy již sám pracuje jako učitel.
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Klíčová slova: učitel, koktavost, logopedická intervence

Motivační faktory u vybrané skupiny sebeobhájců

Holínka Michal

Představeno bude kvalitativní výzkumné šetření, kde si autor stanovil za cíl identifikovat, analyzovat a popsat
motivační činitele a jejich specifika u dospělých osob s mentálním postižením v procesu sebeobhajování. Na základě
získaných motivačních činitelů autor deskriboval oblasti pro možný rozvoj klientů a zkvalitnění služby
sebeobhajování. Součástí výzkumného šetření byla taktéž výzkumná otázka, která se zaobírá specifiky motivačních
činitelů dospělých osob s mentálním postižením v procesu sebeobhajování. Představena bude nejen metoda využitá
při výzkumném šetření, ale i limity a výsledky. Součástí výstupu bude i seznámení se s doporučením pro praxi, které
by mělo plynule navazovat na diskusi.

Klíčová slova: sebeobhajování, motivační činitele, dospělost, mentální postižení

Možnosti diagnostiky úrovně motorického vývoje dětí předškolního věku v logopedické praxi v kontextu sledování
příčin narušené komunikační schopnosti

Jehličková Jiřina

V současné logopedické praxi se setkáváme s nárůstem dětí s narušenou komunikační schopností, se změnami ve
výskytu narušené komunikační schopnosti a její závažnosti, ale i časovém rozložení, což se promítá do zvýšeného
rizika vzniku obtíží při vzdělávání v základní škole, zejména při osvojování čtení a psaní. To vede k nutnosti odhalování
možných příčin těchto změn, integraci poznatků z různých oborů, rozšiřování možností diagnostiky a následně
logopedické intervence. Jedním z hledisek posuzování možných příčin narušené komunikační schopnosti je sledování
motorického vývoje a aktuální motorické úrovně, resp. praxie, tedy schopnosti provádět účelné pohyby jednotlivých
orgánů a schopnosti motorického učení a jejich poruch - vývojové dyspraxie, vývojové koordinační poruchy.
Monitorování vztahů mezi deficity v  motorickém učení a při prováděni složitějšich pohybových činností a mezi
deficity v realizaci řeči je pak nezbytnou součástí diferenciální diagnostiky v logopedii a východiskem stanovení
vhodných terapeutických postupů v rámci logopedické intervence.

Příspěvěk předkládá možnosti diagnostiky, zhodnocení úrovně  motoriky  a koordinace v logopedické praxi u dětí
předškolního věku s rizikem vzniku narušení komunikační schopnosti či již s diagnostikovanou narušenou
komunikační schopností. Seznamuje s dostupnými testy a praktickými použitím v rámci případové studie.

Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost, motorika, dyspraxie, vývojová koordinační porucha, logopedická
intervence

Multimedia Technology and Dale’s Cone of Experience

Tang Qianjun

According to some theories of educational psychology, e.g. information processing and cognitive theories of learning,
behavioral theories of learning, motivating students to learn, etc., any knowledge is processed by our brains before
we learn it, variable reinforces could decrease the process of difficulty for our brains always, the forms of reinforcers
are graphics, sound, special effects, animation, and video clips, etc. We can classify above reinforces on the basis of
degree of abstract. Dale’s cone of experience tells us that the easier for us to grasp, the more concrete of the
reinforces. We should make the knowledge from abstract to concrete with the help of multimedia technology.

Keywords: educational psychology; multimedia technology; Cone of Experience; behavioral theories; information
processing
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Neverbální komunikace u osob s vícečetným postižením

Štěpničková Nikola

Cílem příspěvku je představit projekt plánované disertační práce s názvem Efektivita komunikace jako faktor kvality
života osob s vícečetným postižením a prezentovat dosavadní výzkumy v této oblasti.

V rámci příspěvku vycházíme z pojetí komunikace, jakožto jedné ze základních potřeb každého jedince a zároveň jako
významného faktoru ovlivňujícího kvalitu života osob s vícečetným postižením. Jde o lidskou schopnost,
prostřednictvím které člověk sděluje a přijímá informace, vyjadřuje své potřeb, přání a postoje, ale také vytváří a
udržuje vztahy s druhými lidmi. Míra úspěšnosti v komunikačním procesu je přitom závislá na komunikačních
dovednostech jednotlivých jeho účastníků. U námi zvolené cílové skupiny bývají velice často narušeny všechny fáze
komunikace, tedy percepce, zpracování, uchování a znovuvybavení informace i exprese. Tyto důsledky postižení
často vedou k využívání systému alternativní a augmentativní komunikace, popřípadě k omezení se pouze na
neverbální komunikaci, jakožto základní zdroj dorozumívání.

Klíčová slova: neverbální komunikace, osoby s vícečetným postižením, kvalita života

Obraz člověka s postižením ve vybraných dílech španělské literatury

Mužná Veronika

Diplomová práce se zabývá dvěma vybranými díly španělské literatury, jejichž hlavními postavami jsou osoby s
tělesným postižením - dětskou mozkovou obrnou. Cílem práce bylo zjistit a analyzovat reakce a postoje vůči
protagonistům, které se objevují v jejich společenském prostředí a dále prozkoumat, jak jsou naplňovány jejich
základní psychické potřeby.

Klíčová slova: španělská literatura, postižení, DMO, psychické potřeby

Obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v masmédiách

Andreánská Viera, Berešová Miroslava

Práca ponúka stručný teoretický základ k téme: obraz rodiny s postihnutým dieťaťom v masmédiách, ktorý zahŕňa
charakteristiku postihnutia, jeho druhy, sociálne problémy človeka s postihnutím, problémy rodiny s dieťaťom s
postihnutím ale aj charakteristiku médií, stručný prehľad zobrazenia človeka s postihnutím v médiách a
stereotypyzáciu postihnutia, s ktorou sa najčastejšie môžeme stretnúť. Empirická časť práce má za cieľ formou
fokusových skupín zmapovať prezentáciu problémov rodín s deťmi s postihnutím v masmédiách a zistiť aké
informácie a aké formy sú tie, ktoré najviac ovplyvňujú obraz rodiny s dieťaťom s postihnutím v pozitívnom aj v
negatívnom smere.

Klíčová slova: postihnutie, postihnutie a spoločnosť,  rodina s dieťaťom s postihnutím, postihnutie a médiá, obraz
rodiny s dieťaťom s postihnutím v médiách

Grantová afiliace: VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so
zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí

Osoby s poruchou sexuální identifikace ve společnosti

Hrbáčová Lucie

 Příspěvek prezentuje předvýzkum k chystanému projektu, ve kterém se bude autorka zabývat případovou studií
osoby, která prochází tranzicí, v tomto případě změnou pohlavní identity, která s sebou nese v budoucnu i operativní
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změnu pohlaví. Studie by se měla blíže zaměřit na kvalitu života takovéto osoby a strasti, které může “coming out“
přinášet. V příspěvku budou autorkou nastíněny teoretické základy této problematiky, různorodost pohledů a také
představen malý výzkum českých médií. Autorka se bude zabývat pohledem médií na danou skupinu osob a
porovnávat výsledky se zahraničními. Vzhledem tématu konference se autorka dotkne také problematiky
transgendru v dětském věku.

Klíčová slova: transgender, transsexualita, coming out, kvalita života, F 64.0

Osoby s postižením zraku ve výtvarném umění od minulosti po současnost

Remešová Zuzana

Cílem příspěvku je poukázání na posun pohledu společnosti k lidem se zrakovým postižením, který se od historie po
současnost odrážel v dílech výtvarných umělců. Existují informace o pohledu intaktní společnosti na osoby se
zrakovým postižením, nejen v písemných pramenech, ale rovněž v uměleckých záznamech, jež se staly podkladem
pro vytvoření tohoto příspěvku. Dílčím záměrem je poukázání na proměny myšlení současné společnosti, které se
projevují především v poskytování příležitosti lidem s postižením zraku spolupodílet se na vytváření kulturního
prostředí naší společnosti. Poskytne komplexní přehled o této problematice od minulosti po současnost.

Klíčová slova: výtvarné umění, osoby s postižením zraku, vztah společnosti k lidem s postižením zraku, zrakové
postižení

Péče o novorozence s poruchou sání z pohledu logopeda

Tabachová Jana

Příspěvek poukazuje na význam logopedické péče již v novorozeneckém věku. Po porodu by mělo být dítě vybaveno
primárními reflexy nezbytnými pro přežití. K těmto reflexům řadíme sání a polykání, které následně určují vývoj
oromotorických schopností a ovlivňují vývoj řeči. Pokud má dítě slabý sací reflex či jiné obtíže s polykáním, přechází
se obvykle k alternativnímu způsobu krmení, u kterého se často zůstane. Úkolem logopeda je pomocí stimulací
aktivovat dostatečný sací reflex a pomoci dítěti správně polykat a tím budovat adekvátní základ pro jeho další vývoj.
V úvodní části příspěvku se věnujeme teoretickému uvedení do problematiky- uvádíme klasifikaci novorozenců,
stručně popisujeme vývoj sání a polykání a význam těchto reflexů pro vývoj řeči, a také se zabýváme významem
kojení z různých úhlů pohledu. Ve druhé části příspěvku uvádíme dvě kazuistiky zaměřené na stimulaci sání a
polykání u novorozence s nízkou porodní hmotností a u makrozomního novorozence. Data byla získána rozhovory s
rodiči, studiem lékařské dokumentace, pozorováním a vlastní činností terapeuta.

Klíčová slova: logopedie, novorozenec, sání, stimulace

Grantová afiliace: “Research of selected parameters of the production and perception of voice, speech and language
in relation to specific etiological determinants in the speech and language therapy insight” (IGA_PdF_2016_019)
(main researcher: Vitásková)

Perspektivy edukace heterogenní školní třídy k informační gramotnosti v prostředí veřejné knihovny

Mazáčová Pavlína

S rozvojem znalostní neboli informační společnosti 21. století vstoupily do nových edukačních kontextů nejen tradiční
vzdělávací instituce, ale také veřejné knihovny. Dochází k proměně jejich role a funkce v kultivaci společnosti, je
akcentován ;jejich vzdělávací potenciál.Typickou formou edukace v knihovně se stávají programy ;informačního
vzdělávání, které vedou učící knihovníci. Programy korespondují se vzdělávacím obsahem vycházejícím z rámcových a
školních vzdělávacích programů a jsou zaměřené na rozvoj informační gramotnosti žáků v počátečním vzdělávání.
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Učící knihovník interaguje v rámci vzdělávacích programů s heterogenními třídami a čelí výzvám, které přináší
pedagogická práce s heterogenní třídou, v níž se společně vzdělávají intaktní žáci i žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami. Příspěvek prezentuje zásadní aspekty práce učícího knihovníka v lekcích informační gramotnosti se
zaměřením na specifika edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klíčová slova: informační vzdělávání, informační gramotnost, učící knihovník, pedagogika, žák se speciálními
vzdělávacími potřebami

Grantová afiliace: Výzkum je součástí grantového záměru programu VISK1 Ministerstva kultury CR  s názvem Učící
knihovník (řešitelkou grantu je autorka příspěvku).

Pojetí role asistenta pedagoga v běžném a alternativním školství

Joklíková Hana, Palounková Zuzana

Příspěvek je zaměřen do jedné z oblastí, která je vzhledem k inkluzivnímu vzdělávání často zmiňována a diskutována,
a to do oblasti pedagogické asistence, konkrétně pak do oblasti spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Představuje
výzkumný záměr - projekt (SGS-FP-TUL 14/2017 s názvem „Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání“), který bude
na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědě-humanitní a pedagogické realizován v období březen až
prosinec 2017.  Podstatou projektu je komparace pojetí role asistenta pedagoga v běžném a v alternativním školství.
Projekt zaměřen zejména na zjištění míry a způsobu spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga v rámci
edukačního procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, asistent pedagoga, kooperace

Grantová afiliace: SGS-FP-TUL 14/2017

Postavení jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v intaktní vrstevnické skupině z pozice pedagogických
pracovníků

Těthalová Lenka

Cílem současného školství v ČR je vytvořit pro žáky takové školní prostředí a klima školy, které poskytne všem žákům
stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání, a zajistit jim právo na rozvoj jejich
individuálních předpokladů. Předkládaný příspěvek má za úkol popsat vztahy mezi spolužáky, konkrétně mezi žáky s
SVP, kteří jsou v rámci inkluze začleněni do hlavního vzdělávacího proudu, a jejich intaktními vrstevníky. Pedagog,
přestože s žáky netráví veškerý čas, zachytí v průběhu dne, především pak během vyučování, mnoho poznatků,
situací, zajímavých okamžiků, které se mezi žáky vyskytují. Výzkum je tedy zaměřen na popis situace z pohledu
pedagogických pracovníků, kteří odpovídají na otázky týkající se chování a vztahů ve třídě.

Klíčová slova: inkluze, žák s SVP, pedagog, vrstevnické vztahy

Grantová afiliace: Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání (Specifický výzkum, IGA UP,
PdF_2016_026), 2016

Potenciál výuky hry na hudební  nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Šteffková Kateřina

Příspěvek pojednává o možnostech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve hře na hudební nástroj.
Nabízí nahlédnutí na současnou situaci hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České
republice. Dále popisuje, jak specifika postižení žáků ovlivňují výuku hry na hudební nástroje, vymezuje zvláštnosti
stanovování vzdělávacích cílů a metodických postupů výuky. V závěru je uvedeno několik příkladů dobré praxe výuky
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žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve hře na hudební nástroj, které vycházejí ze zkušeností výzkumu
realizovaného v České republice a v Německu se záměrem obohatit pedagogickou praxi českých učitelů. Cílem tohoto
příspěvku je poukázat na možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve hře na hudební nástroj,
přiblížit především metodická specifika výuky a následně je demonstrovat příklady dobré praxe.

Klíčová slova: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, hra na hudební nástroj, vyučovací proces, metodické
postupy

Prijatie (akceptácia) žiaka so zdravotným postihnutím v bežnej škole v asociáciách učiteľov

Groma Marian, Zacharová Jursová Zlatica

Často formulovanou požiadavkou úspešnej inklúzie žiaka so zdravotným postihnutím v bežnej škole je jeho prijatie
(akceptácia). Napriek tomu sa pojmu prijatie v inkluzívnej pedagogike nevenuje dostatočná pozornosť a prijatie
(akceptácia) sa predmetom výskumu stáva iba ojedinele. Príspevok objasňuje prostredníctvom analýzy asociácií ako
vnímajú učitelia základných škôl a študenti učiteľstva a špeciálnej pedagogiky pojem prijatie. V príspevku je
analyzovaných 1447 asociácií k podnetovému slovu prijatie. Kým výsledky študentov sa vo zvýšenej miere týkali
vnímania prijatia v zmysle humanistických ideálov, učitelia sa v oveľa väčšej miere upriamujú na praktické aspekty
prijatia v prostredí školy. Výsledky poukazujú na komplexnosť fenoménu prijatia a nabádajú k skúmaniu
problematiky prijatia (akceptácie) nielen v mikrosociálnej rovine triedy ale aj ako vnútorného procesu.

Klíčová slova: prijatie, akceptácia, inklúzia, inkluzívna pedagogika, zdravotné postihnutie

Grantová afiliace: VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so
zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí

Program Druhý krok jako nástroj postojové výchovy

Palová Kateřina, Smékalová Eleonora

Preventivní program Druhý krok vychází z konceptu sociálně-emocionálního učení, který se opírá o pět jádrových
kompetencí – sebeuvědomování, seberegulace, sociální porozumění, vztahové dovednosti a zodpovědné jednání.
Prostřednictvím tohoto programu se ve škole buduje pozitivní klima, snižuje se agresivita a zvyšuje tolerance k
odlišnostem. V postojové oblasti program přispívá k přijímání zodpovědnosti za své chování a aktivnímu řešení
problémů, k vytváření pozitivního postoje spolužákům, kteří se nějak odlišují, a k rozvoji morálně pozitivních kvalit
osobnosti.

Klíčová slova: prevence, inkluze, tolerance, sociálně-emocionální učení

Grantová afiliace: Katedrová IGA 2017 - Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci

Projekt EQuiPPE: zvyšování kvality výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Wittmannová Julie, Kudláček Michal

Učitelé na základních školách hrají klíčovou roli v rozvoji pohybové gramotnosti prostřednictvím zkušeností, které
umožňují žákům rozvíjet motivaci, důvěru a pohybové kompetence. Přesto řada učitelů, především na 1. stupni
základních škol, ve většině evropských zemí nemá odpovídající kvalifikaci na výuku tělesné výchovy (TV). Tento fakt
může mít za následek negativní dopad na jejich profesní praxi a návyky, znalosti a dovednosti dětí a mládeže v
kontextu jejich životního stylu. Projekt EQuiPPE je realizovaný prostřednictví programu ERASMUS+ za účelem zvýšení
kvality výuky tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Cílem projektu je poskytnout zdroje a nástroje
především učitelům 1. stupně základní školy, za účelem zvýšení jejich sebedůvěry a kvality jejich výuky tělesné
výchovy.
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Do projektu jsou zapojené následující univerzity/země: University of Gloucestershire (Anglie), University of Thessaly
(Řecko), ROM-E Metis (Polsko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česká Republika), a Transylvania University v
Brașov (Rumunsko).

Za účelem zvýšení důvěry učitele, sdílení příkladů dobré praxe a zlepšení pohybové gramotnosti žáků, projekt: 1)
realizuje analýzu potřeb v podobě dotazníkového šetření mezi učiteli, za účelem identifikování jejich zkušeností,
potřeb a preference; 2) vytvoří platformu pro další vzdělávání učitelů; 3) vytvoří a bude udržovat síť základních škol a
univerzit za účelem zlepšení kvality výuky tělesné výchovy.

Klíčová slova:tělesná výchova, 1. stupeň základní školy, pedagogické kompetence, pohybová gramotnost

Příprava na povolání a její úspěšnost v budoucím pracovním uplatnění osob se zrakovým postižením

Růžičková Veronika, Kramosilová Zuzana

V rámci příspěvku se zaměříme na problematiku středoškolského vzdělávání osob se zrakovým postižení s akcentem
na výběr povolání a pozdější pracovní uplatnění. Zmíněný teoretický vhled do problematiky bude poté doplněn o
vhled praktický, ve kterém se zaměříme na rozbor dvou doplňujících se šetření.

První ze zmíněných šetření, bylo provedeno na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené a
zaměřilo se na úspěšnost pracovního zařazení absolventů. Mimo tohoto šetření bude příspěvek také komparovat
výsledky šetření provedeného mezi osobami se zrakovým postižením, osobami s nimi pracujícími v organizacích pro
osoby se ZP a poskytujícím jim podporu při hledání pracovního uplatnění a v neposlední řadě mezi osobami
intaktními. Druhé z šetření bylo podpořeno z projektu: IGA_PdF_2016_013 s názvem: „Faktory ovlivňující kvalitu
života osob se speciálními potřebami“.

Klíčová slova: osoby se zrakovým postižením, pracovní uplatnění, příprava na povolání

Grantová afiliace: IGA_PdF_2016_013 s názvem: „Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami“

Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením

Zvědělíková Jana, Hanáková  Adéla, Potměši lMiloň

Příspěvek prezentuje porovnání psychomotorické úrovně dětí se sluchovým postižením. Byly zpracovány kazuistiky a
diagnostiky šesti dětí předškolního věku ze speciální mateřské školy pro sluchově postižené. Diagnostika byla
provedena dle Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb – Diagnostické domény pro žáky se
sluchovým postižením (Potměšil et al., 2012). Z&nbsp;případových studií a následné diagnostiky dětí vyplynulo, že
psychomotorickou úroveň dětí se sluchovým postižením ovlivňuje věk a zralost dítěte, doba, kdy rodina získala první
podezření na ztrátu sluchu, včasné zahájení speciálněpedagogické intervence, výchovný přístup rodičů a pobyt ve
speciální mateřské škole.

Klíčová slova:sluchové postižení, předškolní věk, psychomotorická úroveň

Grantová afiliace: Příspěvek vznikl za podpory grantu IGA_PdF_2016_022.

Retrospekce, současnost a perspektivy společného inkluzivního vzdělávání na Univerzitě Pardubice

Šándorová Zdenka

Univerzita Pardubice vytváří aktivně již více jak 5 let inkluzivní bezbariérové komunikační, technické i edukační
prostředí pro vzdělávání cílové skupiny studentů se specifickými potřebami (SP). Navazuje tím plynule na systém
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inkluzivního vzdělávání v rámci primárního a sekundárního školství a naplňuje tak koncepční dokumenty České
republiky, jako jsou např. -  Národní plány, či světové strategické dokumenty jako je např. Všeobecná deklarace
lidských práv, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech, Úmluva o právech dítěte, Deklarace práv
zdravotně postižených, Listina základních práv a svobod apod.

Možnost společného terciárního vzdělávání intaktních studentů spolu se studenty se SVP nastartoval na Univerzitě
Pardubice projekt „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“ realizovaný v akademickém roce 2011/2012 v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK- IP – Oblast podpory 2.2). Jak byl tento start
úspěšný, jaká je současná situace studentů se SVP a jaké perspektivy se v této významné oblasti vysokoškolské
strategie na Univerzitě Pardubice očekávají, dává odpověď uvedený příspěvek. Metodologicky je orientován na
analýzu projektu a souvisejících dokumentů.

Klíčová slova: terciární vzdělávání. Vysokoškolský student. Inkluze. Specifické potřeby. Univerzita Pardubice.

Rola otca pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s postihnutím

Nagyová Kristína, Valisková Simona

V súčasnosti je viac aktívne skúmanie zamerané na pozíciu a úlohy matky pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s
postihnutím, čo nás viedlo k realizácií výskumu zameraného na popis role otca pri starostlivosti o dieťa s postihnutím.
Predkladaný príspevok je zameraný na rolu otca pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s postihnutím a na vplyv tohto
postihnutia na partnerský vzťah rodičov s víziou budúcnosti. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky rozhovorov s
dvoma rodičmi – otcami. Participantmi výskumu boli rodičia dieťaťa s autizmom v kombinácií s mentálnym
postihnutím a dieťaťa s Downovým syndrómom.

Klíčová slova: dieťa s postihnutím, Downov syndróm, autizmus s mentálnym postihnutím, rola otca, výchova a
vzdelávanie

Role třídního učitele a výchovného poradce v kontextu ukončování povinné školní docházky u žáků základních škol
speciálních

Strašáková Vendula

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s parciálními výsledky kvantitativně orientovaného výzkumného šetření (dále
také výzkumu), jež se zabývalo zkušenostmi zákonných zástupců žáků základních škol speciálních, zejména pak v
oblasti poradenství. Blíže se zaměříme na otázky v četnosti informování zákonných zástupců žáků ze strany třídního
učitele a výchovného poradce, v kontextu problematiky ukončování povinné školní docházky. Dále pak na to, jak
získané informace od zmiňovaného třídního učitele a výchovného poradce zástupci žáků hodnotí.

Respondenti byli záměrně vybráni s ohledem na účel výzkumu a tvořili je zákonní zástupci žáků 8., 9. a 10. ročníků
základních škol speciálních (dále také ZŠS). Zvolenou metodou sběru dat byl dotazník vlastní konstrukce, jehož
položky byly zaměřeny na problematiku spojenou s ukončováním povinné školní docházky žáků ZŠS. Analýza
kvantitativních dat proběhla statistickým zpracováním za využití Testu nezávislosti chí-kvadrátu pro čtyřpolní tabulku
a U- testu Manna a Whitneyho.

Výsledky výzkumného šetření poukazují na fakt, že existují statisticky významné rozdíly jak v četnosti informovaní,
tak v hodnocení informací zákonných zástupců žáků ze strany třídního učitele a výchovného poradce. Tyto údaje
budou dále doplněny o komplementární informace a volné odpovědi respondentů vztahující se ke zkoumané
problematice.

Získané poznatky nabídnou posluchačům pohled na problematiku spojenou s postavením třídního učitele a
výchovného poradce v procesu, kdy žáci základních škol speciálních ukončují svoji povinnou školní docházku.
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Klíčová slova: problematika ukončování povinné školní docházky, poradenství, žák základní školy speciální, zákonní
zástupci, třídní učitel a výchovný poradce.

Snoezelen jako podpora edukace žáků s kombinovaným postižením v ZŠS

Janků Kateřina

Článek je zaměřen na využití konceptu Snoezelen v praxi výchovy a vzdělávání dětí a žáků s těžkým a kombinovaným
postižením v základní škole speciální. Jeho první část směřuje k definování konceptu Snoezelen jako podpůrné
edukační metody vhodné pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhou část tvoří kvalitativně
orientovaný výzkum, který je zaměřený právě na tento koncept a jeho využití v podmínkách edukace žáků s
kombinovaným postižením v Ostravě.
Klíčová slova: edukace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kombinované postižení, těžké postižení, Koncept
Snoezelen

Som tu správne? detskí onkologickí pacienti a ich návrat do školy po ukončení liečby

Harinek Ľubomír, Krajmer Peter

Liečba onkologických ochorení v detskom veku v posledných desaťročiach zaznamenala výrazné pokroky. Z fatálnych
ochorení sa stali ochorenia pomerne dobre liečiteľné. V súvislosti s úspešnosťou liečby a zvýšením prežívania
detských onkologických pacientov sa otvárajú nové, iné než medicínske otázky. Jednou z nich je otázka návratu do
školy a rôznych peripetíí s ktorými sa tento návrat viaže. V našom príspevku poukážeme na niektoré ťažkosti, s
ktorými sa detskí onkologickí pacienti stretajú pri opätovnom zaradení do školy. Onkologická liečba sa nezriedka
spája s dlhodobou hospitalizáciou.  Detskí onkologickí pacienti strácajú kontakt so svojimi spolužiakmi, prichádzajú o
rôzne zážitky a udalosti viažuce sa k triede, čo môže mať za následok odcudzenie. Prichádzajú o niektoré dôležité
akademické skúsenosti, stáva sa, že je nutné opakovať ročník. S dospievaním sa prirodzene, vo všeobecnosti spájajú
rôzne obavy, starosti vyplývajúce z fyzických, fyziologických zmien, týkajúce sa sebaobrazu, postavenia medzi
rovesníkmi, osamostatňovania sa a pod. U detských onkologických pacientov to býva často agravované telesnými
zmenami v súvislosti s onkologickou liečbou (strata vlasov, strata hmotnosti / nadváha, ovplyvnenie fungovania
hormonálnej sústavy ) Niektoré onkologické ochorenia sa spájajú so zmenami v kognitívnej výkonnosti (tumory CNS,
neurotoxicita niektorých typov liečby). Samotná skúsenosť onkologického ochorenia ako traumatického zážitku môže
viesť k posttraumatickému rastu. V osobnostnej rovine bývajú žiaci so skúsenosťou onkologického ochorenia na
mierne odlišnej úrovni ako ich zdraví spolužiaci, čo rovnako vplýva na proces návratu do školy. V našom príspevku
vychádzame zo skúseností pozície psychológa na klinike detskej hematológie a onkológie.

Klíčová slova: detský onkologický pacient, posttraumatický rast, onkologická liečba, škola

Specifika elektronické komunikace pedagogických pracovníků s rodinnými příslušníky dětí s narušenou
komunikační schopností.

Melounová Zuzana

Příspěvek je zaměřen na specifika elektronické komunikace mezi pedagogickými pracovníky a rodinnými příslušníky
dětí s narušenou komunikační schopností, které navštěvují základní školy logopedického typu na území České
republiky. V první části příspěvku se autorka zabývá funkční komunikací mezi oběma skupinami a popisuje její
důležitost při výchově a vzdělávání žáků. Příspěvek se dále zaměřuje na možnosti a způsoby elektronické komunikace
pedagogických pracovníků a rodinných příslušníků a předkládá možná rizika, omezení ale i výhody, které
s&nbsp;sebou elektronická komunikace může přinést. Poslední část příspěvku představuje nástin plánovaného
výzkumu této problematiky, včetně hypotéz, výzkumných otázek a předpokládaných závěrů.

Klíčová slova: komunikace, elektronická komunikace, narušená komunikační schopnost, rodinný příslušník,
pedagogický pracovník
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Spolupráce dětských zařízení a pěstounských rodin v péči o dítě raného věku

Dokoupilová Ivana

Obsahem příspěvku je zprostředkování základních informací o činnosti dětských zařízení a jejich významném
působení v oblasti náhradní rodinné péče. Hlavním smyslem dětských zařízení (bývalé kojenecké ústavy, současné
dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra) je zajištění komplexní péče nejen dětem, u nichž je z různých
příčin narušen vývoj či ohrožen život, ale také i jejich rodičům. Odborná péče a podpora je rovněž poskytována i
rodině náhradní. Cílem intervence pracovníků z různých oborů je snaha pomoci pěstounským rodinám vytvořit
optimální podmínky pro všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho potřeb. Důležitou roli v tomto procesu sehrává
vzájemná spolupráce zmíněných subjektů. V závěru příspěvku je uvedena případová studie z probíhajícího
dizertačního výzkumu, která prezentuje průběh a naplnění cíle s ohledem na blaho dítěte.

Klíčová slova: dítě, dětská zařízení, pěstounská péče, podpora rodiny

Grantová afiliace: IGA_PdF_2016_022.

Spolupráce odborníků v rané intervenci z pohledu poradce rané péče

Kmentová Simona

Příspěvek se zabývá pohledem poradce rané péče na mezioborovou spolupráci v rané intervenci. Pro sběr
výzkumných dat byl využit dotazník a rozhovor. Do výzkumu byli zapojeni poradci rané péče z celé České republiky.
Byl jim předložen dotazník, zjišťující jejich názor na efektivitu mezioborové spolupráce, zkušenosti s výměnou
informací, se spoluprácí s jednotlivými odborníky jako např. logoped, fyzioterapeut, učitelka MŠ, odborný lékař atd.
Součástí výzkumu jsou také polostrukturované rozhovory s vybranými poradci rané péče z Olomouckého a
Jihomoravského kraje. Sběr dat probíhal od prosince 2016 do února 2017. Raná péče je Zákonem o sociálních
službách 108/ 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů definována jako terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní
formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Poradci rané péče při své práci velmi často přicházejí do kontaktu s
ostatními odborníky, kteří participují na péči o rodiny dětí se zdravotním postižením. Spolupráce a efektivní výměna
informací mezi těmito odborníky je základem komplexního přístupu v péči o děti se zdravotním postižením.
Dokument Návrh modelu sociální služby - Raná péče vydaný Moravskoslezským krajem uvádí komplexní formu
pomoci jako jeden z charakterů rané péče a doporučuje propojení několika odvětví, zejména sociální, zdravotní a
školské oblasti. Dokument Raná péče Analýza situace v Evropě, vydaný European Agency for Development in Special
Needs Education, zahrnuje interdsciplinaritu mezi doporučení pro ranou péči.

Klíčová slova: raná péče, poradce rané péče, spolupráce, raná intervence

Stejné noty, různé harmonie. Stejné podmínky, různé výsledky.

Daněk Alois

Dětský domov Klánovice od roku 2015 spolupracuje s orchestrem Nadačního fondu Harmonie. Hlavním cílem
příspěvku je posoudit vliv hudebních aktivit orchestru Nadačního fondu Harmonie na vybrané členy tohoto tělesa.
Příspěvek se bude věnovat nejen dětem z Dětského domova Klánovice, ale i ostatním členům orchestru. Byly použity
kvalitativní výzkumné metody, jako pozorování, rozhovory a analýza kazuistik. Získané výsledky potvrdily, že hudební
aktivity měly pozitivní vliv na celou škálu kompetencí všech dětí, zejména sociálních. Současně se ukázalo, že děti z
Dětského domova Klánovice ukončují členství v orchestru mnohem častěji než ostatní děti. Na základě zjištěných
údajů lze diskutovat, nakolik je pro děti přicházející do dětských domovů možné úspěšně se zapojit do edukačního
procesu.

Klíčová slova:Dětský domov Klánovice, Nadační fond Harmonie, sociální exkluze, speciálněpedagogická intervence
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Subjektivní zdraví a životní spokojenost u osob s tělesným postižením

Petrová Naďa

Příspěvek se věnuje výzkumnému šetření, které se zabývá analýzou subjektivního zdraví a životní spokojenosti u osob
s tělesným postižením a u kontrolní skupiny intaktních osob. Představíme použité dotazníky, a to standardizovaný
Dotazník subjektivního vnímání zdraví WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessmen Schedule) a Dotazník životní
spokojenosti SWLS (Satisfaction with Life Scale). Výzkumné šetření se uskutečnilo v rámci projektu IGA 2016 Výzkum
kvality života osob se speciálními potřebami.

Klíčová slova: subjektivní zdraví, životní spokojenost, tělesné postižení, Dotazník subjektivního vnímáni zdraví
WHODAS, Dotazník životní spokojenosti SWLS

Grantová afiliace: IGA 2016 Výzkum kvality života osob se speciálními potřebami

Teaching Intellectually Disabled Children

Kotormus Oksana

Based on the experience of teaching in integrated classes, attended also by children with diagnosed dyslexia,
dyscalculia, dysgraphia etc. as well as with opinion of intellectual or other disabilities a method of conduct was
prepared, taking into consideration
  1. creating favourable conditions for satisfying the main requirements appropriate to the stage of child´s
development,

2. differentiating forms of instruction relevant to child´s needs

3. adjusting forms of help to the specific learning difficulties or social and emotional problems experience by pupils.

It was concluded that special educational needs result from specificity of the child due to its deficits or amplitudes in
somatic, psychic and social spheres.

Several examples of utilising that method are given.

Keywords: integrated classes, inteiiectual disability, instruction

Teatroterapeutická představení z pohledu diváka

Polínek Martin Dominik

Příspěvek je postaven na výzkumu, který se snaží zachytit subjektuivní vnímání diváků záznamů teatroterapeutických
představení. Skrze toto jsou definovány atributy „dobrého“ teatroterapeutického představení. Příspěvek dále
představuje různé koncepty teatroterapeutické intervence, definuje paradox teatroterapeutického zacílení, zamýšlí
se nad možnostmi a limity teatroterapie, zvl. z hlediska estetických cílů. Fokusujeme se především na herce s
metálním postižením a s porouchou autictického spektra, dále pak na herce s problémovým chováním. Vycházíme z
epirie nejen čekého prostředí, ale i z teatroterapeutických koncepcí holanských, ruských  a španělských.

Klíčová slova: teatroterapie, specifický výzkum, paradox teatroterapeutického zacílení, paradivadelní přístupy

Teorie mysli: Testování sociokognitivních kompetencí českých neslyšících dětí

Hudáková Andrea, Filippová Eva
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Je nezpochybnitelné, že sociokognitivní dovednosti dětí – neslyšící děti nevyjímaje – jsou základem pro celoživotní
formování sociálních a pragmatických dovedností. Přesto dosud v České republice nemáme k dispozici
experimentální postupy, kterými bychom mohli sociokognitivní kompetence neslyšících dětí zjišťovat a příp.
hodnotit. Proto se autorky příspěvku rozhodly navrhnout a v praxi prvotně ověřit nástroj, kterým by bylo možno
sociálně kognitivní kompetence českých neslyšících dětí testovat. Na naše podmínky za tím účelem adaptovaly
britskou baterii úloh z oblasti teorie mysli Theory of Mind Task Battery (Hutchins, Prelock, 2014). V příspěvku nastíní
cíl a design svého výzkumu a seznámí posluchače s vybranými předběžnými dílčími výsledky testování u více než 30
českých neslyšících dětí ve věku 5–10 let, a to jak těch, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk, tak těch, jejichž
prvním jazykem je mluvená čeština.

Klíčová slova: neslyšící dítě, sociální kognice, teorie mysli, testová baterie, uživatel českého znakového jazyka a
uživatel mluvené češtiny

Grantová afiliace: Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka; GAČR 15-09692S; řešitelka Eva
Filippová

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra

Adamus Petr

Problematika inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v současnosti velmi diskutovaným tématem.
Předložený příspěvek se zabývá připraveností pedagogů 1. stupně ZŠ na inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou
autistického spektra v běžných třídách základních škol. Soustředí se na vzdělání pedagogů v této oblasti, zkoumá
jejich postoje, názory na inkluzivní vzdělávání, dále na možné obavy pedagogů a na jejich znalosti v oblastech, které
zefektivňují výuku žáka s PAS. Hlavní metodou v rámci prezentované výzkumné linie bylo dotazování a technikou
dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval přesně formulované položky, na které odpovídali pedagogičtí pracovníci
vzdělávající žáky na 1. stupni škol hlavního vzdělávacího proudu.  V závěru příspěvku jsou pak, dle předem
stanovených kritérií, prezentovány zajímavé výsledky analýz, objasňující postoje pedagogických pracovníků
kinkluzivnímu vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra.

Klíčová slova: inkluze, inkluzivní vzdělávání, učitel, poruchy autistického spektra, základní škola

Úroveň písomného vyjadrovania žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v bežnej základnej škole

Hybenová Katarína

Jedným z dôvodov, pre ktoré sa v súčasnosti upriamuje pozornosť na písomný prejav žiakov so slichovýmpostihnutí je
snaha o zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní, uplatnenie písomnej komunikácie v IKT a nadobudnutie znalosti písomnej
komunikácie ako súčasť komunikačných kompetencií. Príspevok ponúka vybrané výsledky projektu, ktorého sa
zúšastnilo viac ako 200 slovenských žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných na bežnej základnej škole, pričom
daný príspevok sa zameriava na integrovaných žiakov so SP v bežnej základnej a strednej školy. Analyzovali sme viac
ako 190 písomných prác na úrovni sémanticko-lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a gramatickej. Výsledky
výskumu poukazujú na to, že úroveň písomného vyjadrovania sa u žiakov mení nielen vzhľadom na charakteristiky
žiakov, ale aj vzhľadom na použitý výskumný nástroj.

Klíčová slova: písomné vyjadrovanie, žiak so sluchovým postihnutím, tri výskumné nástroje, bežná škola, strata
sluchu

Grantová afiliace: VEGA č. 1/0653/14: Hodnotenie obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so
stratou sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach. PdF UK Bratislava
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Úspěšnost přechodu do dospělosti u jedinců s poruchou autistického spektra

Žáková Pavla

Jedná se o představení výzkumného projektu disertační práce, především teoretických a metodologických
východisek. Téma projektu se týká dospívajících jedinců s PAS a jejich úspěšného přechodu do dospělosti. V rámci
příspěvku budou prezentovány poznatky týkající se bariér a facilitátorů přechodu do dospělosti jedinců s PAS, které
vyplývají z dříve provedených výzkumných šetření a další teoretické poznatky, jež jsou stěžejní pro tento projekt.
Dále bude představen metodologický plán výzkumného projektu a zamýšlené postupy práce.

Klíčová slova: porucha autistického spektra, přechod do dospělosti, dospívání, bariéry, facilitátory

Vplyvy dramaterapeutických prostriedkov na osobnosti klientov závislých na alkohole a pervitíne

Čačková Natáia

Príspevok pojednáva o využití dramaterapeutických prostriedkov na detoxifikačnom oddelení Strediska sekundární
péče a léčby závislostí vo Vojenskej nemocnici v Olomouci. Zaoberá sa vplyvmi rôznych druhov dramaterapeutických
prostriedkov na osobnosti klientov tohto oddelenia a skúma akým spôsobom reagujú klienti pri použití rôznych
dramaterapeutických prostriedkov a pozoruje zmeny v ich prežívaní pri dramaterapeutickej intervencii.
V príspevku je okrem teoretických východísk podrobne definovaný výskumný problém, výskumné otázky a ciele, na
základe ktorých je postavené výskumné šetrenie, ktoré je kvalitatívneho charakteru. Na základe výsledkov
spracovania dát metódou kódovania, je v príspevku zahrnutá interpretácia, limity štúdie a odporučenie pre prax.

Klíčová slova: dramaterapia, závislosť, terapeutický proces, klient, prežívanie, reflexia, prostriedok

Výuka cizího jazyka technicky zaměřených studentů s dyslexií v rámci edukace na Strojní fakultě ČVUT

Schusová Michalea, Kalinová Zuzana

Ve svém příspěvku bych se ráda věnovala výuce cizího jazyka technicky zaměřených studentů s dyslexií na Strojní
fakultě ČVUT. Cílem příspěvku je seznámit s metodami přístupu k těmto studentům v rámci výuky technicky
zaměřeného anglického a francouzského jazyka se zaměřením na koncept příležitosti k učení a aktivní roli studenta v
procesu osvojování cizího jazyka. Pozornost je mimo jiné věnována metodám, cílům, tvorbě testů a problematice
hodnocení výukových výstupů s přihlédnutím ke komplexnosti a k individuálnímu projevu této specifické poruchy
učení

Klíčová slova: příležitost k učení, role učitele, dyslexie, komplexnost

Využitelnost stavebně upravených vodících linií pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým
postižením.

Kramosilová Zuzana, Šumníková  Pavlína

Prostorová orientace hraje významnou roli roli v samostatnosti osob se zrakovým postižením. Česká republika má
uzákoněné úpravy prostředí pro lepší dostupnost a samostatnost osob se zdravotním postižením. Předkládaný
výzkum, který vychází z dotazování osob se zrakovým postižením, mapuje využitelnost vodících linií, způsob jejich
detekce, znalost a povědomí úprav a dostupnosti prostředí mezi osobami se zrakovým postižením a jejich vlastní
doporučení pro zlepšení.

Orientací a pohybem rozumíme dovednosti a techniky nezbytné pro nezávislý pohyb osob nevidomých nebo osob se
zbytky zraku (LaGrow, Weessies, 1994). Orientace poukazuje na schopnost vytvářet a udržovat vědomí polohy
jedince v prostoru (Berube, 1991; LaGrow at al., 1997), zatímco pohyb vyjadřuje schopnost hybnosti v prostoru
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bezpečným a účinným způsobem. Pokud jsou tyto dvě schopnosti spojeny, výsledkem je cílevědomý a cílený pohyb
(Jansson, 2000). Ačkoliv dovednosti, koncepty a techniky se rozvíjely ve světě po 2. světové válce a v České republice
po roce 1998 (srov. Wiener at al, 2010; Wiener, 2006). V současnosti je nutná mezioborová spolupráce s pedagogy,
stavitely a inženýry (srov. Filipiová,1998, Dudr,Lněnička, 2005).

Bezbariérovým prostředím je takové prostředí, jež z hlediska možnosti pohybu a orientace je vhodné pro každého
bez rozdílu, Takové prostředí by mělo být v každé vyspělé společnosti samozřejmostí (srov. Filipová,1998).

Bariéry můžeme vnímat nejen jako bariéry, které nás obklopují, ale také překážky v nás. V tom případě je hovoříme o
bariérách fyzických, komunikačních, subjektivních a systémových. (srov. People first AODA). Legislativně je
bezbariérové prostředí měst ukotveno vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. „Tato vyhláška stanoví obecné technické
požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým,
sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě v
kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“)…“. Dle této vyhlášky by
měly být bezbariérově upraveny přístupy na veřejná prostranství a do veřejných budov. Tato vyhláška také upravuje
též dostupnost „…a) pozemních komunikací a veřejného prostranství, b) občanského vybavení v částech určených
pro užívání veřejností, c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty
…“)…“ .

Česká republika je zemí s vysoce rozvinutým systémem ozvučených, světelnou signalizací řízených přechodů pro
chodce a jednou z mála zemí, kde je vypracována metodika ozvučování informačních systémů v dopravě (Dudr,
Lněnička, 2005), dále je zde velmi dobře rozpracován systém umělých vodících linií, varovných a signálních pásů
(srov. Dopravní projekty)

Klíčová slova: prostorová orientace, vodící linie, osoby se zrakovým postižením

Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v Rusku: současnost, tendence a standardy

Education of People with Special Needs in Russia: Current State, Trends, Standards

Kantor Vitalij Z.

At the present time special needs population in Russia has increased in its number and its education is experiencing a
period of intensive development, which manifests itself in:
modernization of its legal framework, which is to begin with linked to the fact that the UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities was validated in Russia in 2012 and that the Federal Law "About Education in the Russian
Federation" came into the effect in 2013. This law  does not have the concept of "special education" and education
of persons with special needs is understood as an integral part of the general education system;
for the first time in history of the country implementing (since 09.01.2016) the federal state educational standards
for students with developmental problems, which is based on the philosophy of inclusive education policy and
abolishes "the postulate of learning disabilities" as such;
inclusion in the educational process those categories of children who have previously not systematically studied
(children with autistic spectrum disorders, children with severe and multiple disabilities, etc). Also in expanding
organizational and institutional structure of education of persons with special needs, including the
institutionalization of the inclusive education;
increasing requirements for professional competence of specialists working with persons with special needs,
resulting in further development and approval of the relevant professional standards (professional standards of
teachers, special education teachers, speech therapists, psychologists, etc.).
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Zaměstnanci sociálních služeb jako součást dramaterapeutické intervence

Štěpán Arnošt

Přispěvatel seznámí s projektem Dramaterapie v sociálních službách, v rámci kterého probíhala intervence v Domově
pro osoby se zdravotním postižením. Tato probíhala ve skupině rezidentů - osob s mentálním postižením za aktivní
účasti pracovníků. Autor přiblíží metody výzkumu, jež využil při získávání dat. V následující části seznámí autor
posluchače s problematikou interakcí mezi klientem a pracovníkem během dramaterapeutické intervence. Zaměří si i
na oblast vzájemných interakcí klientů a pracovníků s vedoucím intervence.

Jedním ze získaných poznatků je zvýšená snaha pracovníků o dopomoc k aktivitě pasivnějších klientů. Dalšími
pozorovanými projevy klientů jsou směřování vlastní pozornosti výhradně na osobu vedoucího intervence, či
přebírání role pracovníka aktivnějším klientem ve vztahu ke klientovi pasivnějšímu.

V závěrečné diskuzi nabídne autor prostor pro dotazy a připomínky.

Klíčová slova: sociální služby, dramaterapie, mentální postižení, pracovníci
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Postery

Analýza a komparace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Německu a
České republiceí

Šimčíková Kateřina, Viktorin Jan

Poster prezentuje téma nově nabízených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v
inkluzivním prostředí školy z pohledu Spolkové republiky Německo, konkrétně Baden-Württembergu, ve vztahu k
Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) a ve srovnání s nově přijatými legislativními
opatřeními v České republice.

Inkluzivní škola, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami společně s intaktními spolužáky, by
měla nabízet výuku zaměřenou tak, aby vyhovovala různým sociálním, emocionálním a kognitivním schopnostem,
potřebám a vývojovým možnostem žáků. Nejen každý žák, ale i každá skupina je odlišná. Proto je potřeba vypracovat
koncept pro inkluzivní vyučování, který se dotýká dvou hlavních oblastí: vytvoření společného vyučování v základní
škole tak, aby se ho mohli účastnit všichni žáci; vytvoření podpůrných opatření tak, aby byli účinně podporováni
všichni žáci při společné výuce v inkluzivní škole.

Ve spolkové zemi Baden-Württemberg byl vytvořen koncept individuálního doprovodu učení a vývoje (Individuelle
Lern- und Entwicklungsbegleitung, ILEB). Individuální doprovod učení a vývoje představuje souhrn myšlenek a
vzdělávací nabídky „od dítěte k programu.“ Individuálním doprovodem učení a vývoje je myšlen doprovod
individuálních potřeb a potenciálu mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na profesionální
řízení souhry speciálněpedagogické diagnostiky, kooperativního edukativního plánování, individuální vzdělávací
nabídky, stanovení výkonů a kontinuálních dokumentů tohoto procesu.

V České republice se nově definují stupně podpůrných opatření a jim odpovídající prostředky speciálněpedagogické
podpory pro žáky v inkluzivním prostředí. Podpůrná opatření by měla žákovi pomoci rozvinout jeho vzdělávací
potenciál. Změny ve školském zákoně vedou k odklonu od postižení/znevýhodnění k dopadům, které postižení nebo
znevýhodnění přináší do vzdělání. Na tyto potřeby reagují podpůrná opatření. Nová úprava stanovuje pět stupňů
podpory a umožní pomáhat i dětem s menšími problémy, které jsou s takovou podporou schopné chodit i do běžné
školy.

Klíčová slova: participace, podpora, ICF, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní škola

Fonologické uvědomování u dětí předškolního a mladšího školního věku v kontextu tvorby podpůrných opatření v
MŠ/ZŠ

Bendová Petra

Pojem fonematické uvědomování se v odborné speciálněpedagogické a psychologické literatuře objevuje cca od 80.
let dvacátého století. O fonematickém uvědomování se dnes uvažuje především jako o jevu, který má klíčové
postavení mezi dovednostmi a procesy důležitými pro rozvoj čtení a psaní. V české odborné literatuře se termín
"fonematické uvědomování" (dále pouze FÚ) objevuje dosti zřídka. V logopedicky orientované odborné literatuře je
spíše užíván pojem "fonematický sluch" (pozn. tento termín ale nepostihuje celou šíři vývoje fonologických
dovedností dítěte). V kontextu implementace psycholingvistických přístupů do oblasti logopedické intervence se však
postupně objevují i teze, které se FÚ u dětí zabývají, a to především ve vazbě na vývoj gramotnostních dovedností u
dětí. Text příspěvku prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na ověření kvality FÚ u dětí předškolního a
mladšího školního věku (tj. dětí 5 - 7,5 letých), a to v kontextu výskytu narušené komunikační schopnosti u této
věkové kategorie, prevence vzniku výukových obtíží po zahájení školní docházky (tj. zejména při čtení, psaní a
počítání) a tvorby podpůrných opatření 1. stupně.  Za účelem ověření kvality FÚ u dětí předškolního a mladšího
školního věku bylo využito testové metody, a to konkrétně vybraných subtestů z Heidelbergského testu vývoje řeči
(H. S. E. T) a Baterie testů fonologických schopností (BTFS).

Klíčová slova: fonologické uvědomování, dítě, řeč, komunikace, inkluze
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Grantová afiliace: Specifický výzkum UHK č. 2116/2016

Inkluzívna škola - príklad dobrej praxe

Šulovská Monika, Stachová Aneta

Príspevok sa zameriava na identifikáciu a zhodnotenie podmienok pre úspešnú realizáciu inkluzívnej edukácie v
pdomienkach základnej školy. Mapuje inkluzívne prostredie v konkrétnej základnej škole z pohľadu rôznych aktérov -
riaditeľa školy, pedagogického zboru, žiakov, ako aj žiakov so špecálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
navštevujúcich vybranú základnú školu. V rámci nej bližšie popisuje a analyzuje prostredie vybranej triedy a
samotného žiackeho kolektívu. Na získanie relevantného obrazu boli ako výskumné metódy použité sociometria,
dotazník inšpirovaný Indexom inklúzie od Bootha a Ainscowa (2002, česká verzia 2007), pološtruktúrované interview
a participačné pozoravanie. Výskumné zistenia sú dôkazom relevantnosti názorov mnohých autorov venujúcich sa
danej problematike, ktorí inklúziu považujú za nikdy nekončiaci proces. Výsledky ďalej ukazujú, že v rovine praxe je
síce inklúzia náročný proces, ktorý so sebou prináša určité prekážky, napriek tomu môže byť prospešná pre všetkých
zúčastnených.

Klíčová slova: index inklúzie, participačné pozorovanie, interview

Inovační laboratoř jako nástroj stimulující kreativitu

Šmahaj Jan, Zielina Martin, Sedláčková Zuzana, Šucha Matúš

Příspěvek představuje nově vzniklou inovativní laboratoř (i-Lab) Katedry psychologie FF UP zaměřenou na výměnu
zkušeností a dobré praxe při organizaci vzdělávacího procesu s použitím nových vzdělávacích metod ve výuce
odborných a specializovaných předmětů. Součástí příspěvku je prezentace dílčích výsledků realizovaného
mezinárodního výzkumu zaměřeného na organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením v České
republice, Itálii, Polsku a Německu. Cílem je seznámit odbornou veřejnost s konceptem i-Labu a jeho možného
obohacení v rámci přípravy učitelů speciální pedagogiky ve vzdělávacím procesu.

Klíčová slova: inovační laboratoř, implementace, síťování odborníků, kreativita, speciální pedagogika

Grantová afiliace: INNOVATION LABORATORIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF SPECIAL PEDAGOGY
TEACHERS AND PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, Project No.: 2014-1-PL01-KA202-003428

Klíčové kompetence mladých lidí s postižením a znevýhodněním pro trh práce

Vaďurová Helena, Obrovská Jana

Evropská unie se stále vzpamatovává ze závažné ekonomické krize a zároveň čelí rychlému stárnutí pracovní síly.
Bjelland a kol. (2010) ve své studii diskriminace na trhu práce uvádějí jako „klíčovou podporu zapojení na trh práce u
skupin obyvatel, jejichž potenciál nebyl dosud využíván, zejména starší lidi a lidi s postižením“ (Ibid, s. 456). Na tyto
potřeby reaguje mezinárodní projekt ACTWORK, který se zaměřuje na tři klíčové kompetence u mladých lidí s
postižením/znevýhodněním: sociální, občanské a tzv. entrepreneurship. Poster představuje analýzu potřeb mladých
lidí s postižením/znevýhodněním v partnerských zemích (Řecko, Itálie, Španělsko a Česká republika). Analýza statistik
zaměstnanosti a dostupných možností poradenství a podpory dobře ilustrují rozmanitost potřeb mladých lidí v
různých částech Evropy. V rámci projektu vznikl široce pojatý tréninkový materiál, který nabízí škálu aktivit rozvíjející
výše zmíněné klíčové kompetence.

Klíčová slova: mladý člověk s postižením/znevýhodněním; zaměstnání; kompetence sociální, občanské,
entrepreneurship

Grantová afiliace: ACTWORK, Erasmus +
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Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice,
Izraeli a Gruzii

Vrubel Martin, Linhartová Věra, Beneš Pavel

Jedním z měřítek vyspělosti společnost je dle aktuálních trendů (např. legislativa EU) přístupnost a rovnost šancí
vstupu všech osob bez rozdílu do všech stupňů vzdělávání.  Přístupnost vysokých škol pro studenty se
znevýhodněním je v evropských zemích standardem. Partnerské státy evropských zemí se touto otevřeností snaží v
posledních letech inspirovat. Pro cílovou skupinu lidí resp. studentů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se
otevírají školy na všech úrovních. Předkládaný výzkum prezentuje závěry vycházející z komparace pojetí tohoto
zpřístupňování, a to na vysokoškolské úrovni v, a to v České republice, Izraeli a Gruzii.

Z výstupů srovnávání vyplývá, že mezi největší problémy patří zejména nejednost odborné terminologie a komplikace
způsobené sociokulturními vlivy a historickým kontextem komparovaných zemí. Výzkum vznikl v rámci projektu
Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education (DARE).

Klíčová slova: inkluze, vysoké školy, internacionální komparace

Grantová afiliace: Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher
Education (2015-2951/001-001)

Kvalita života osôb so zdravotným postihnutím so zreteľom na ich hodnoty

Cabanová Katarína, Brunclíková Zuzana

Práca sa venuje problematike hodnôt u osôb so zdravotným postihnutím. V príspevku popisujeme a analyzujeme
životné ciele a hodnoty z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím v porovnaní s intaktnými jedincami. Výskum bol
realizovaný kvalitatívnou metódou – pološtrukturované interview. Výskumnú vzorku tvorilo 14 participantov, z toho
7 intaktných jedincov a 7 osôb so zdravotným postihnutím, celkovo 8 žien a 6 mužov. Na základe povahy výpovedí
našich participantov sme popísali a analyzovali životné ciele a hodnoty osôb so zdravotným postihnutím v porovnaní
s intaktnými jedincami.

Klíčová slova: zdravotné postihnutie, kvalita života, životné ciele, hodnoty, zmysel života

Grantová afiliace: Príspevok je súčasťou grantového projektu VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a
participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí.

Názory laické veřejnosti na inkluzivní vzdělávání

Doležalová Eva

Výzkumné šetření, které bylo zpracováno v diplomové práci, se zabývá analýzou názorů laické veřejnosti na inkluzivní
vzdělávání. Inkluzivní vzdělávání je velice aktuální téma, jehož problematikou se zabývá řada odborníků. Jaký postoj k
inkluzivnímu vzdělávání však zaujímá laická veřejnost? Pro zodpovězení této otázky je zapotřebí identifikovat situaci,
ze které společnost vychází. Názory veřejnosti do značné míry ovlivňuje úroveň a spolehlivost informací, jejich
přístupnost a adekvátnost. Původ informací je klíčový faktor pro orientaci v problematice a vytvoření si vlastního
názoru na danou oblast. Zdroje informací však nejsou jediným činitelem. Celkový obraz problematiky z pohledu laické
veřejnosti ovlivňuje věk, vzdělání a místo, kde lidé žijí. Tyto determinanty působí na zájem a postoj laické veřejnosti k
inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkumný projekt byl proveden kvantitativní
metodou, jejímž nástrojem byl dotazník vlastní konstrukce. Výsledky byly zpracovány univariační a bivariační
analýzou.

Klíčová slova: inkluze, inkluzivní vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, laická veřejnost
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Overview on Development of Special Education in Tibetan Society

Bu Qiong, Potměšil Miloň

 The Tibetan nationality is one of the 55 minorities in China. Tibetan people are mainly distributed in Tibet
Autonomous Region, Qinghai Province, Gansu Province, Sichuan Province, Yunnan Province and other regions, with
the total population of about 6.4 million. Education for national minorities has ever been an important component of
Chinese education, while special education in Tibetan society is an important part of Chinese national education. In
recent years, special education has been rapidly developed along with the establishment of special education schools
in Tibetan areas, especially since 2000, the proposal and implementation of the educational equality and the
balanced educational development in China. The paper applies Literature review, observational method, case
analysis method and simple descriptive statistical method to depict Tibetan people’s understanding of special
education and adaptation of different disability types in Tibetan society before 2000. What is more, it takes Tibet
Autonomous Region and Sichuan Tibetan Region as examples to introduce the development of special education
schools among Tibetan people after 2000 and analyze basic information about curriculum setting and students’ skill
training of special education schools among Tibetan people. It concludes that there are problems, for instance, that
special schools are far from meeting the demands for special children’s education, curriculums in schools cannot
meet demands for disable children’s localized culture and life skills and disable children’s early intervention and
disable teenagers’ transition and settlement measures are extremely deficient in special education in Tibetan
society.

Keywords: Tibetan nationality, Special Education in Tibetan Society, Development of Special education

Participace osob s Williamsovým syndromem ve společnosti

Hrnčířová Lenka

Poster s názvem Participace osob s Williamsovým syndromem ve společnosti představuje výsledky výzkumu
diplomové práce. Cílem práce bylo popsat možnosti aktivní participace ve společnosti osob s Williamsovým
syndromem v České republice a ve Spolkové republice Německo. Výzkum byl proveden formou rozhovorů s
dospělými lidmi s Williamsovým syndromem a celkem se jej zúčastnilo šest informantů - tři z České republiky a tři ze
Spolkové republiky Německo. Rozhovory se zaměřovaly na tři hlavní oblasti - sociální aktivity, rodina a vztahy a
vzdělávací a produktivní činnost. Z výpovědí informantů vyplynulo, že jsou spokojeni se svými životy, ačkoliv v
některých oblastech nacházejí bariéry v aktivní společenské participaci.

Klíčová slova: Williamsův syndrom, participace, sociální inkluze

Prevence ve škole se zaměřením na užívání léků u mladistvých se zdravotním postižení

Dlouhá Dana

Klíčová slova: závislost, léky, osoby se zdravotním postižením

Projekt podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením

Štaffová Kristýna, Šišika Jan

Tato studie si klade za cíl prozkoumat prostřednictvím kolektivní případové studie vliv účasti v podpůrné skupině na
truchlící proces osob s mentálním postižením.
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Předkládaný projekt podpůrné skupiny vychází ze zahraničního manuálu a sestává ze 7 setkání naplněných
teoretickými a praktickými aktivitami, které mají za cíl podpořit u jedinců s mentálním postižením proces truchlení.

Klíčová slova: mentální postižení, smrt, truchlení, podpůrná skupina

Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů - srovnávací studie českých a německých dětí

Svoboda Pavel, Pospíšilová Hana

Poster informuje o proběhlém šetření, které bylo realizováno v roce 2015 u dětí německé a české národnosti. V obou
skupinách byly zastoupeny děti s diagnostikovanou poruchou čtení (dyslexie) i dobří čtenáři - děti bez
diagnostikovaných čtenářských problémů.

K měření kvality čtení byly použity vybrané typy cvičení zaměřené na stimulaci očních pohybů z publikací Cvičení pro
rozvoj čtení (Svoboda, 2012) a německé verze Übungen zur Entwicklung des Lesens (Svoboda, Dömischová, Lacková.
2015).

Cílem výzkumu bylo ověřit platnost předpokladu existence podobných obtíží německých a českých školáků při
reedukační práci s vybranými cvičeními a to u dětí s dyslexií i bez diagnostikované dyslexie, dále popsat případné
zjištěné zvláštnosti a specifikovat nejčastější chyby. Výzkum byl završen analýzou jednotlivých cvičení a navržením
konkrétních metod práce s nimi.

Výzkum střídal kvalitativní i kvantitativní přístupy. Kvantitativní strategie byla zvolena u komparace zvládání
jednotlivých cvičení v českém a německém jazyce u dětí s diagnostikovanými dyslektickými problémy. Zde bylo
využito testování a strukturované interview. Kvalitativní přístup byl zvolen při analýze jednotlivých cvičení a při
popisu zjištěných zvláštností a specifikace nejčastějších chyb.

Klíčová slova: okulomotorické pohyby, reedukační čtenářská cvičení, dyslexie

Schopnost motivovat jako klíčová kompetence logopeda vedoucí k úspěchu

Gruberová Blanka

Navázání kvalitní spolupráce v rámci terapeutického vztahu je možné pouze tehdy, pokud je terapeut poctěn
kompetencí klienta motivovat. Jestli klient k logopedovi přijde, má k takovému činu motiv. Je třeba si uvědomit, že
obsahem práce logopeda je pomoci motivovat a dosáhnout určité změny v oblasti komunikace. A změna je
konečným procesem práce motivování, nikoliv začátkem. Logoped však není jediný, kdo je zodpovědný za hloubku
motivace klientů, které má ve své péči – tuto klíčovou roli hraje i nejbližší sociální okolí. Vhodnou stimulací však může
výrazným způsobem motivaci klienta rozvíjet a sociální okolí inspirovat. Ačkoliv je podpora motivace klienta mnohdy
zdlouhavá a často i neúspěšná, tvoří nedílný základ práce terapeuta.

Klíčová slova: cyklus změny, inspirace, motivace, stimulace

The Study of the Supportive Model for Special Children ’s Family Based on the Education and Rehabilitation Center
in Universities

Bo Xu

IThe supportive model for special children’s family based on the education and rehabilitation can be built by the
factors and their interaction relationship of college education rehabilitation center, special education students,
families and other supporters. This model contains some processes such as building supporting platform, consulting
and deciding the cases, requirements assessment, activities implementation, assessment and evaluation.
Implementation of this model contains the following key points: The formation and operation of the supportive
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education and rehabilitation groups, the formation and operation of the supportive college students’ teams, and the
collaborative support among the comprehensive Participants.

Keywords: Rehabilitation center，Family support，Exceptional children

Uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce v evropském kontextu

Vaďurová Helena, Procházková Lucie

Poster analyzuje možnosti pracovního uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce ve vybraných evropských
zemích (Velké Británii, Německu, Finsku a České republice). Tyto země se od sebe liší ekonomickými, sociálními i
politickými podmínkami, které se odráží také ve způsobech podpory lidí s postižením na trhu práce. Můžeme
vysledovat dva základní přístupy: přístup založený na povinných kvótách a systému zvýhodnění a sankcí a přístup
založený na sociální odpovědnosti. Poster představuje konkrétní nástroje a politiky, které v jednotlivých zemích
přispívají k úspěšnému začlenění mladých lidí s postižením a znevýhodněním na trh práce. V rámci mezinárodního
projektu SENEL vznikly a byly pilotovány také praktické materiály pro zaměstnavatele a mladé lidi s postižením, které
by měly prostřednictvím konkrétních případových studií podpořit ochotu zaměstnavatelů a připravenost mladých lidí
s postižením/znevýhodněním uplatnit své silné stránky a vysvětlit své speciální potřeby.

The poster analyses the opportunities young people with disabilities have at the job market in selected European
countries (United Kingdom, Finland, Germany and the Czech Republic). These countries differ in economic, social and
political conditions and these differences are mirrored in the approaches to enhancement of employment of young
people with disabilities. We can identify two main approaches: quota-based approach and approach based on social
responsibility. The poster presents particular tools and politics which in individual countries support inclusion of
young people with disabilities/disadvantage to the job market. Within the international project SENEL practical
materials were developed and piloted. These materials are aiming at employers and young people with disabilities.
Their goal is to introduce case studies of young people with SEND successfully included at the job market and thus
support employers in employing these people and young people with SEND to be able to present their strengths and
explain their needs.

Klíčová slova: mladý člověk s postižením; zaměstnání; podporované zaměstnávání; sociální inkluze; job coach

Key words: young people with SEND; employment; supported employment; social inclusion; job coach

Grantová afiliace: Příspěvek vznikl jako součást projektu Erasmus+ KA2 SEN Employment Links (2015-1-UK01-KA202-
013651)

Vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny vo výtvarnom prejave detí s Aspergerovým syndrómom

Mosná Diana

Predkladaný poster vychádza z výsledkov výskumného šetrenia, ktorého predmetom, okrem iného, bola analýza
výtvarných reflexií žiakov s Aspergerovým syndrómom (AS) a ich komparácia s výtvarnou tvorbou rovnako starých
rovesníkov bez AS. Autorka výskumu sa zameriavala na zisťovanie vplyvu arteterapeutickej intervencie na zmeny vo
výtvarnom prejave detí s AS smerom k vyšším štádiám vývinu. Prvoradým zámerom posteru je stručné zhrnutie a
definovanie základných charakteristických znakov kresby žiakov s AS formou tabuliek a grafov.

Klíčová slova: žiak s pervazívnymi vývinovými poruchami, charakteristické znaky kresby žiakov s Aspergerovým
syndrómom, arteterapia, arteterapeutické
prístupy
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Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním

Vrubel Martin, Beneš Pavel

Zrakové postižení je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) v mnoha státech světa způsobeno nekorigovanými
refrakčními vadami. V České republice je vlivem dobré dostupnosti  lékařské péče a rehabilitace (včetně korekčních
pomůcek) tato příčina vzniku zrakového postižení marginální. Nekorigované refrakční vady však i u nás způsobují
krátkodobé zrakové znevýhodnění a omezení výrazné části populace při vzdělávání (např. školní myopie) i v
pracovním uplatnění.

V našem příspěvku prezentuje některé optické pomůcky užívané ke kompenzaci zrakového znevýhodnění a
zrakového postižení. Následně pak v našem příspěvku prezentujeme výsledky výzkumu, který vychází z předpokladu,
že korekce refrakční vady dle objektivního měření nemusí nutně, z hlediska kvality života, znamenat ideální
odstranění zrakového znevýhodnění. Výzkumné šetření se zaměřilo na zjišťování, do jaké míry jsou refrakční vady
korigovány, a které korekční pomůcky jsou nejčastěji používány. V první fázi rozsáhlejšího výzkumu, jehož výstupy
tento příspěvek prezentuje, jsme se zaměřili na zjištění průměrné velikosti refrakční vady u 615 jedinců a srovnání
výsledků s ideální korekcí, pomocí optických pomůcek, ověřených subjektivním měřením. Výsledkem šetření je
zjištění, že je nutné zohledňovat individuální vnímání síly korekční pomůcky z hlediska vyšetřovaného.

Klíčová slova: zrakové znevýhodnění, refrakční vada, rehabilitace
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Workshopy

Methods logoАrt-therapy and logoАrt-prevention

Popova Tatiana

This paper presents intermediate results of implementation of scientific educational project " Meaning of life and
destiny. How to build your own future?" The relevance of the project stems from the fact that adolescents need not
only to obtain scientific subject knowledge, but also in the formation of the subjectiveposition in relation to his life,
in the ability to build their own future. In the preparation of the project used the results of modern scientific
researches of Russian and foreign authors in the field of Logotherapy, art therapy and prevention, the psychology of
meaning of life. Methods and exercises logoart therapeutic directions are authorial, and program of the project.
During the classes the participants get acquainted with scientific concepts – the "meaning of life", "life orientation", "
individual life space ". Teenagers have the ability to form an adequate idea of themselves, their life-meaningful
orientations, to try to create reflective and responsible attitude to their own lives. The project helped to develop the
ability to argumentation and defense of its position. The combination of Аrt therapy and Logotherapy (logoАrt
therapy), art and the awareness of their own sense showed its effectiveness. Target group: schoolchildren, students
of the first courses of colleges and Universities. The main focus of the research project – exploration of their own
meaning of life. The therapeutic process focused on the need to feel their own responsibility for their living space
and their time of life. LogoАrt-therapeutic exercises aimed at the realization of life-meaningful orientations and living
space through creativity. LogoАrt-prevention – creation of optimal conditions for personal development, meaningful
work. The study described the structure of the classes contains an analysis of the possibilities logotherapeutic,
logoАrt preventive measures in the framework of the youth project, presents the results of using logotherapeutic
and logoАrt therapeutic methods in work with teenagers. New application methods LogoАrt therapy and LogoАrt
prevention is inclusive education. Working with children with disabilities makes possible the implementation of the
basic principles of inclusive education: "Everyone is able to feel and think" and "Everyone has the right to
communicate and to be heard»

Keywords: LogoАrt therapy, logoАrt prevention, meaning of life, scientific educational project, adolences
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Program a bulletin abstraktů
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