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Dostupnost služeb SPC 

• Proč ?  

• Co je základní hypotézou? 

• Co se ukázalo – pilot – zkušenosti ? 

• Specifika: Mentální postižení 

                      Řečové postižení 

• Práce „nad rámec systému“ 

• Role krajů 

• Role MŠMT 



Dostupnost služeb SPC 

• cíl: 

– zmapovat pokrytí území ČR službami SPC 

– zjistit vytíženost jednotlivých SPC 

– zdokumentovat pohyb klientů s konkrétními 
potřebami 

– identifikovat území se špatnou dostupností 
služeb SPC 

– předložit exaktní argumenty pro optimalizaci 
sítě SPC 

– publikovat výsledky ve formě specializovaných 
map a atlasu 



Dostupnost služeb SPC – pracovní fáze 

1 – příprava sběru dat, databáze a webového formuláře, 2 – pilotní sběr dat,  

3 – optimalizace náplně sběru dat, úprava webového formuláře,  

4 – sběr dat o službách SPC, 5 – sběr dat o infrastruktuře SPC,  

6 – příprava ukázkových map, 7 – příprava makety atlasu,  

8 – konzultace mapových výstupů s cílovou skupinou,  

9 – zpracování dat ze sběru dat, 10 – příprava atlasu. 



Dostupnost služeb SPC 

• dvě fáze sběru dat: 
1. monitorovaní služeb SPC 

– objem a druh poskytovaných služeb 

– lokace bydliště klienta a místa poskytnutí služby 

– způsob dopravy klientů/pracovníků SPC 

2. data o infrastruktuře sítě SPC v ČR 
– zaměření, vybavenost, personální zajištění SPC 

 



1. monitorovaní služeb SPC 

 



Technologie procesu sběru dat 

1. papírový formulář – pro záznam v „terénu“ (ne vždy je k 
dispozici počítač) 



Technologie procesu sběru dat 

2. webový formulář – přepsání záznamu a odeslání do databáze 



MySQL 
databáze 

vyplnění záznamu o 
setkání s klientem 

vyplnění záznamu o 
setkání s klientem 

vyplnění záznamu o 
setkání s klientem 

vyplnění záznamu o 
setkání s klientem 

Webový formulář sběru dat 

uživatel 1 

přihlášení do webového 
formuláře (jedinečné 

jméno a heslo) 

uživatel 2 

přihlášení do webového 
formuláře (jedinečné 

jméno a heslo) 

uživatel  ... 

přihlášení do webového 
formuláře (jedinečné 

jméno a heslo) 

uživatel n 

přihlášení do webového 
formuláře (jedinečné 

jméno a heslo) 

agregace dat, propojení s prostorovou 
informací, tvorba map ... 



Databázová struktura 



Pilotní monitoring 

• říjen – prosinec 2010 

• hlavním cílem pilotního výzkumu je 
odladění chyb a nedostatků a příprava 
na ostrý výzkum 

• 17 SPC z Olomouckého a Pardubického 
kraje (vč. poboček) 

• 15 pracovníků 



Pilotní monitoring - výsledky 
počet záznamů SPC město kraj 

94 
SPC pro mentálně postižené a děti s 
autismem 

Olomouc Olomoucký 

96 SPC pro zrakově postižené Litovel Olomoucký 

122 SPC pro žáky s více vadami Mohelnice Olomoucký 

149 SPC pro sluchově postižené Olomouc Olomoucký 

165 SPC pro mentálně postižené Prostějov Olomoucký 

210 SPC pro vady řeči Přerov Olomoucký 

487 SPC pro vady řeči Prostějov Olomoucký 

571 SPC pro vady řeči Jeseník Olomoucký 

649 SPC pro vady řeči Olomouc Olomoucký 

911 SPC pro vady řeči Šumperk Olomoucký 

73 SPC Bystré Pardubický 

159 SPC Svítání - pobočka Vysoké Mýto Pardubický 

164 SPC Skuteč Pardubický 

185 SPC SVÍTÁNÍ Pardubice Pardubický 

209 Odloučené pracoviště Polička Pardubický 

219 SPC Moravská Třebová Pardubický 

285 SPC Kamínek Ústí nad Orlicí Pardubický 

celkem 4 748 záznamů 



 

Změna ve struktuře šetření 

pilotní verze 

ostrá verze 



Ostrý monitoring 

• leden – prosinec 2011 (přesah doplňování 
údajů až do února 2012) 

 

• 84 center (vč. poboček) z celé ČR 

• 92 pracovníků 

• 71 369 vložených záznamů 

 



Ostrý monitoring 

• zjišťované údaje 

 



2. Infrastruktura sítě SPC v ČR 

 



Zjišťovaná informace atribut 

Adres SPC kraj, město, adresa 

Zřizovatel SPC MŠMT, kraj, obec, soukromník 

Rok založení SPC rok 

Specializace SPC mentální, tělesné, zrakové, sluchové, řečové, PAS, kombinované 

postižení 

Zaměstnanci SPC celkový počet 

Personální struktura 

SPC 

počet speciálních pedagogů, psychologů a sociálních pracovníků 

Specializace 

speciálních pedagogů 

zda centrum zaměstnává specialistu na mentální, tělesné, zrakové, 

sluchové, řečové, PAS postižení 

Vybavenost 

diagnostickými nástroji 

Počet standardizovaných nástrojů pro vybrané oblasti – intelekt, 

rodinné  prostředí, školní prostředí, patopsychologie, osobnost, ADHD / 

ADD atd. 

Zjišťované informace 



Technologie procesu sběru dat 

webový formulář Google Docs 

- jednoduché řešení pro „neinformatiky“ 

- bez nutnosti programování 

- určeno pro „maloformátový“ výzkum (do 500 záznamů)  

- zjišťována adresa sídla SPC, aktuální hlavní a vedlejší 
zaměření, zřizovatel, rok založení  

- odesláno k jednorázovému vyplnění zástupcům SPC 

 



Technologie procesu sběru dat 

spolupráce s pracovníky krajských úřadů 

- doplnění diagnostických nástrojů  

- personální zajištění SPC 

- sběr dat ve formě doplňování tabulky v MS Excel 

 

 

využití dat UIV 

- doplnění některých informací o personálním zajištění SPC 

- problém – různá struktura tabulek, jiná monitorovaná SPC 

 



Postřehy, zádrhely 
• mezioborové (ne)porozumění  

– informatici nerozumí pedagogice 
– pedagogové nerozumí informatice 
 problémy s navržením struktury databáze, naplánování sběru 

dat, ... 

• nové technologie pro infrastrukturu 
– jakékoli šetření napříč sítí je lepší dělat s využitím moderních 

informačních technologií a ve spolupráci s informatikem, ušetří 
to spoustu práce na obou stranách 

• při výzkumu podobného rozsahu je třeba přesně definovat, 
co se má zjišťovat, jak má vypadat odpověď, jaká čísla 
uvádět, atd. 
– zabrání se nejednoznačnostem, sníží se množství komunikace 

mezi respondentem a manažerem sběru dat, sníží se 
časová/finanční náročnost 

– problémy především při sběru dat o infrastruktuře sítě SPC 

• je třeba mít dokonalý přehled o aktuálním stavu všech SPC 
a jejich pobočkách v ČR 
– existence jen jednoho závazného aktualizovaného přehledu 

 
 



Atlas speciálně pedagogických 
center 



Kartografický projekt atlasu 

• think before you draw! 
• před samotnou realizací díla je nutné si dopředu 

promyslet řadu otázek 
– organizace práce, žádost o finanční dotace,... 

• kartografický projekt: 
1. název díla a tematické zaměření 
2. účel – k čemu, komu, prospěch 
3. druh díla – atlas, atlasová encyklopedie, soubor map 
4. návrh obsahu 
5. matematické prvky – měřítko, zobrazení 
6. kompozice, výtvarné pojetí – maketa 
7. návrh znakového klíče 
8. data – nákup, sběr 
9. personální zajištění 
10. finanční zajištění 
11. distribuce díla 

 



Maketa atlasu 

- návrh fyzické podoby atlasu 
- velikost 

- počet stran 

- výtvarné zpracování, typografické rozvržení 

- měřítka map (1 : 1 500 000, 1 : 4 500 000) 

- množství textu (počet znaků) 

- rozvržení kapitol  

- systém pro autorský kolektiv 
- usnadnění komunikace při kolektivní práci nad atlasem 

- očíslovaní odstavců textu s počtem slov 

- očíslování map, grafů, tabulek a dalších kompozičních prvků 



Data pro atlas 

Tematická data 
Vlastní monitoring – činnost SPC 

Spolupráce s kraji – infrastruktura sítě SPC 

UIV – infrastruktura sítě SPC 

ČSÚ – demografické údaje ze SLBD 

Prostorová data 
ČUZK – Národní topografická databáze data 200 

 

 



Oddíly 

1. PROBLEMATIKA PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 

2. DEMOGRAFIE OSOB SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI 

3. INFRASTURKTURA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 

4. ORGANIZAČNÍ ČINNOST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH 
CENTER 

5. ODBORNÁ ČINNOST/NÁPLŇ SPC 

6. DOSTUPNOST SPC 

7. PŘÍKLADOVÉ STUDIE 

8. TYPY/ZÓNY/VIZE 

 

 



Oddíl 1 
PROBLEMATIKA PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 



Oddíl 2 
DEMOGRAFIE OSOB SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 



Oddíl 2 
DEMOGRAFIE OSOB SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 



Oddíl 2 
DEMOGRAFIE OSOB SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 



Oddíl 3 
INFRASTURKTURA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 



kapitola 3 
INFRASTURKTURA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 
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Oddíl 3 

INFRASTURKTURA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 

 Personální struktura SPC v roce 2011 

kraje ČR 



Oddíl 3 
INFRASTURKTURA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER 

Počet navržených asistentů v roce 2011 

kraje ČR 
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Oddíl 4 

ORGANIZAČNÍ ČINNOST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH 
CENTER 

 

• V současnosti probíhá agregace dat do požadované formy pro 
mapové výstupy 

 

• D.1 mapy klientů podle pohlaví 

• D.2 mapy podílu individuální a skupinové klientely 

• D.3 mapy klientů podle školského zařízení  

• D.4 mapy bydliště klientů 

• D.5 mapy doprovodu  

• D.6 mapy kontaktů s klientem  

• D.7 mapy formy dopravy do SPC  

• D.8 mapy klientů podle iniciace kontaktu  

• D.9 mapy činnosti SPC podle výkazu ÚIV 

 



Oddíl 4 

ORGANIZAČNÍ ČINNOST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH 
CENTER 

 



Oddíl 4 

ORGANIZAČNÍ ČINNOST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH 
CENTER 

 



Oddíl 5 

ODBORNÁ ČINNOST SPC 

 

• E.1 mapy klientů podle hloubky postižení  

• E.2 mapy klientů podle zdravotního postižení  

• E.3 mapy klientů podle druhu kontaktu 

 

 



Oddíl 6 

DOSTUPNOST SPC 

• mezikrajské disparity 

• dostupnost centra podle zaměření 

 

webová aplikace http://gislib.upol.cz/app/kvapilik12/ 

http://gislib.upol.cz/app/kvapilik12/

