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Příloha 1 – Osnova rozhovoru s rodiči žáků se sluchovým postižením 

Osnova rozhovoru s rodiči žáků se sluchovým postižením 

1. Vyskytují se u někoho jiného z rodiny vady sluchu? 

2. Probíhalo v průběhu těhotenství a porodu vše v pořádku? 

3. Kdy poprvé jste zpozorovali, že vývoj dítěte neprobíhá obvyklým způsobem? 

4. Jak těžká vada sluchu byla u vašeho dítěte diagnostikována? 

5. Jaké kompenzační pomůcky Vaše dítě využívá? 

6. Navštěvovali jste s dítětem středisko rané péče? 

7. Probíhalo předškolní vzdělávání Vašeho dítěte ve škole hlavního vzdělávacího proudu? 

8. Proč jste se rozhodli pro vzdělávání v základní škole hlavního vzdělávacího proudu? 

9. Jak probíhal proces zařazení Vašeho dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu? 

10. Jaký stupeň podpůrného opatření byl určen u Vašeho dítěte? 

11. Jaká spatřujete pozitiva a negativa ve vzdělávání Vašeho dítěte v základní škole hlavního 

vzdělávacího proudu? 

12. Jak probíhá spolupráce se školou, ve které je Vaše dítě inkludováno? 
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Příloha 2 – Osnova rozhovoru s vyučujícími žáků se sluchovým postižením 

Osnova rozhovoru s vyučujícími žáků se sluchovým postižením 

1. Setkal/a jste se již dříve s osobou se sluchovým postižením? (konkrétně např. s žákem se 

sluchovým postižením) 

2. Ovládáte i jiný komunikační systém, vhodný pro komunikaci se žákem se sluchovým 

postižením? 

3. Jakým způsobem jste reagoval/a, když jste zjistil/a, že ve třídě bude žák se sluchovým 

postižením? 

4. Jak jste se na takového žáka připravoval/a? 

5. Do jakého stupně podpory je žák zařazen? 

6. Jaké kompenzační pomůcky jsou v průběhu hodiny využívány? 

7. Pokud je přítomen i asistent pedagoga, jaká je s ním/s ní spolupráce? 

8. Jaká jsou pozitiva a negativa inkluze? (uveďte konkrétně na Vašem případu) 

9. Co Vám inkluzivní vzdělávání přineslo?  

10. Jak probíhá spolupráce s rodinou žáka se sluchovým postižením? 
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Příloha 3 – Záznamový arch pozorování 

Datum:  

Třída:  

Hodina: 

Probíraná látka: 

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

    

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

    

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám/sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci 

(3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

    

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sám/sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 
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 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/ 

AP (5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

    

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

    

  



5 

 

Příloha 4 – Rozhovor s rodičem 1  

Rozhovor s rodičem 1 

1. Vyskytují se u někoho jiného z rodiny vady sluchu? 

R1: Ne, nikdo jiný vadu nemá, ani v širším příbuzenstvu.  

2. Probíhalo v průběhu těhotenství a porodu vše v pořádku? 

R1: Dcera byla předčasně narozená, narodila se ve 34. týdnu, tedy o měsíc a půl dřív a byla 

počata IVF, po opakovaných pokusech. Příčina vady nebyla zkoumána. Tehdy v roce 2005 se 

zkoumalo pouze, zda slyší, a nezjišťovalo se, jak dobře slyší. Jako malá byla na neonatologii, 

tam bylo vše v pořádku. Akorát s sebou nese všechny znaky nedonošeného dítěte. Zrání a 

všechno ostatní je zpožděné. Vše bylo ale v pořádku, dělá vše v normě, opožděně. Ale i na 

jednotlivých vyšetřeních nebyly patrné výkyvy. Ve školce slyšela dobře, zakrývala si uši. Už 

v tom předškolním věku jsem říkala paní doktorce na ORL, že se mi něco nezdá, něco se mi tam 

nelíbilo. Doktorka odvětila, že má po opakovaných zánětech problémy s bubínky. Mně se to ale 

nelíbilo, holčička měla jít za rok do školy. Tak nás paní doktorka poslala na vyšetření do 

nemocnice s tím, že to ale určitě nic vážného nebude. Tam došlo k vyšetření ve spánku a zjistilo 

se, že tedy něco není v pořádku. Vyndaly se mandle, v uších se zkoumala přítomnost přebytečné 

tekutiny. Dalším vyšetřením byla odhalena nedoslýchavost. Dcera získala před nástupem do 

školy sluchadla, na které si velmi rychle zvykla, nechtěla je sundávat z uší. Teď se ještě připojila 

vada ledvin, geneticky podmíněná a zděděná z tatínkovy strany.  

3. Kdy poprvé jste zpozorovali, že vývoj dítěte neprobíhá obvyklým způsobem? 

R1: Spousta věcí byla přisuzována tomu, že se narodila předčasně. I manžel byl stydlivější, 

takže jsme vše brali jako součást její povahy. V období, než šla do školy, jsme to začali řešit 

intenzivně, protože i venku měla problémy s rovnováhou. Nereagovala na zavolání, musela 

jsem k ní přímo dojít. Ale když u nás byla třeba návštěva, nějaký větší šramot, tak hned 

reagovala, otáčela se. Zpětně nám bylo řečeno, že to je znakem těchto dětí, že se neustále otáčí. 

Velmi ráda seděla na klíně, milovala čtení. Přestávala nám rozumět ve chvíli, kdy bylo špatné 

světlo, když se večer stmívalo. Pořád opakovala, slyším tě, ale nerozumím ti. Když jsme šli 

někam na koncert, ucpávala si uši, byl tam na ni velký rachot a hluk. Pak až díky jednotlivým 

vyšetřením jsme zjistili, že má určité pásmo zvuků, které ji bolí. Ale na druhou stranu neslyší, 

když třeba mlátí do talíře. Tohle vše jsme tedy postupně zjišťovali. Při zjištění diagnózy se nám 

velmi ulevilo. To se stalo okolo pátého roku.  Už tedy víme, co to způsobilo. Dříve byla neustále 

u nás, schovávala se za nás. A to z toho důvodu, že se bála, že se jí bude někdo na něco ptát a 
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když tušila, že bychom mohli někoho potkat. Ona si sama neuvědomovala, že to takhle není 

přirozené. Potom, co získala sluchadla, se neustále ptala na zdroje zvuku. Ze sluchadel byla 

nadšená, říká o nich, že jsou její nejlepší kamarádi. Na začátku se trochu bála, jak na sluchadla 

budou reagovat ostatní, ale v městské dopravě jsme neustále viděli osoby se sluchátky v uších, 

a když jsme narazili i na někoho se sluchadly, tak to ona úplně pookřála.  

4. Jak těžká vada sluchu byla u vašeho dítěte diagnostikována? 

R1: Na jednom uchu je to těžká a na druhém středně těžká percepční nedoslýchavost.  

5. Jaké kompenzační pomůcky Vaše dítě využívá? 

R1: Využívá sluchadla a mikrofon. Do první třídy dostala nová. Teď má nová naslouchadla, 

výkonnější a lepší. Má je zharmonizované s mobilem, s Appelem. Má tam ještě i mikrofon, ten 

si může vzít i učitel nebo si ho může dát k televizi a i telefonovat. A ona je velmi technicky 

schopná, může si tam nastavit jednotlivé prostředí a potlačovat i nepříjemné zvuky. 

WT: A je tedy přítomná asistentka pedagoga? 

R1: Je sdílená, takže to záleží na tom, co ta druhá holčina. Ony obě dvě mají ty hlavní předměty 

na začátku dne, tedy ráno. A obě dvě potřebují podporu v těchto předmětech, jako je 

matematika, angličtina, český jazyk. Když měl čas speciální pedagog, jiný asistent, tak ti také 

docházeli dopomoc. Problém samozřejmě je, že když někoho poslouchá, tak nestíhá psát a my 

potom zjišťujeme, jaký měli domácí úkol. A ještě jak je pomalejší a když jí někdo neupozorní, 

tak si nestihne něco dopsat. Na koncových hodinách už ostatní moc chvátají a ona nechce, aby 

na ní ostatní čekali. Ale to vždycky hodně záleží i na učiteli, někteří to pohlídají.   

6. Navštěvovali jste s dítětem středisko rané péče? 

R1: Nenavštěvovali, chodili jsme do Vojtova centra. Tam jsme chodili dlouhodobě cvičit. Jinak 

vše bylo v pořádku, kromě té zralosti. Když jsme byli v SPC a chtěli jsme komplexní vyšetření, 

nejprve jsme šli do pedagogicko-psychologické poradny, tam nás poslali do SPC, protože má 

sluchovou vadu. A z vyšetření v SPC jsme se zase toho moc nedozvěděli. Například že motorika 

není rozvinutá, problémy s pozorností, což je způsobeno zráním. A neustále nám všichni říkali, 

že všichni jsou individuální. Máme ale skvělou paní v SPC a ta nám velmi pomáhá.  

7. Probíhalo předškolní vzdělávání Vašeho dítěte ve škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R1: Byla normálně v mateřské školce, normální provoz.  
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8. Proč jste se rozhodli pro vzdělávání v základní škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R1: Nám to tedy bylo doporučeno. A i když jsem se zpětně ptala ve škole pro sluchově postižené, 

tak mi bylo řečeno, že tam mají mnohem těžší vady. Takže pokud ona je zde na škole schopná 

nějak pracovat, tak je to pro ni přínosné. Já jsem se radila s ostatními vyučujícími. Neměla 

bych problém s tím, kdyby docházela do speciální školy. Ona má ale tuto školu od první třídy 

ráda, někdy se samozřejmě rozbrečí, že na ní byly holky škaredé, ale jinak o škole hovoří moc 

hezky a těší se do ní.  

WT: Ono je to asi i tím, že ta vada byla diagnostikována poměrně pozdě. Uvažovali jste tedy 

vůbec někdy o možnosti vzdělávání ve speciální škole? 

R1: Určitě jsme o tom uvažovali, nevěděli jsme, jestli bude schopná, zda nebudou ve škole 

nějaké problémy. Proto jsme se taky domluvili s paní učitelkou v první třídě, aby nám řekla, 

kdyby problémy nastaly.  

WT: Ona ale asi vůbec neznakuje, tím že vy jste všichni slyšící. Takže je potom také otázka, jak 

by tam komunikovala. 

R1: Oni by to asi nějak zvládli, ale řekli, že by tam trpěla a šla by velmi dolů. Ale v tomhle 

případě, kdy ona je opravdu schopná a zvládá to, tak nám bylo doporučeno, ať to neděláme. 

Horší to pro nás bude s výběrem v práce. To se budeme muset radit s výchovným poradcem a 

SPC.  

9. Jak probíhal proces zařazení Vašeho dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu? 

R1: Zde to bylo vyloženě jasné. My jsme dali dceři odklad, u prvního zápisu ještě sluchadla 

neměla. Druhý zápis už byl lepší, to už je měla. Byla i smělejší. I kolegyně ve škole mi říkala, 

že úplně rozkvetla.  

10. Jaký stupeň podpůrného opatření byl určen u Vašeho dítěte? 

R1: Ono má teďka stupeň dvojku.  

WT: A takhle to bylo od začátku? 

R1: Ano, takhle to bylo již od začátku.  

11. Jaká spatřujete pozitiva a negativa ve vzdělávání Vašeho dítěte v základní škole hlavního 

vzdělávacího proudu? 

R1: Pozitiva jsou, že je v prostředí dětí, které jsou zdravé a čiperné. Jsou pro ni tahouny, má 

ke komu směřovat. Pořád před sebou někoho vidí a může se k němu dotahovat. Vnímá tu 
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pestrost činností, kterými není omezeno zdravé dítě. Může samozřejmě vidět i ty meze a zkoušet 

to, co by jí jinak nebylo předkládáno. Vidí běžný provoz bez omezení, bez větších úprav. Vnímá 

i tu pomoc od asistentů a učitelů. Ví, že se bude moci i v dospělém životě na někoho obrátit a 

že i její spolužáci ji berou, respektují. Nemusí se bát, že by jí někdo odsoudil.  

Negativní stránkou je bohužel to, že denně bojuje s mantinely, vnímá svoje omezení. Jinak také 

zvýšená unavitelnost, která byla spolu s vadou diagnostikovaná.  

12. Jak probíhá spolupráce se školou, ve které je Vaše dítě inkludováno? 

R1: My jsme spokojení. Kdyby kolegové chtěli něco probrat, vždycky jim říkám, aby za mnou 

přišli. Nebo mi nechali vzkaz. Je nutné si samozřejmě někdy něco vyříkat, vysvětlit si ty 

jednotlivé situace a vzájemně si porozumět.  
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Příloha 5 – Rozhovor s vyučujícím 1 

Rozhovor s vyučujícím 1 

1. Setkal jste se již dříve s osobou se sluchovým postižením? (konkrétně např. s žákem se 

sluchovým postižením) 

V1: Nebyl jsem třídním učitelem, ale při vyučování angličtiny jsem měl jiného žáka.  

2. Ovládáte i jiný komunikační systém, vhodný pro komunikaci se žákem se sluchovým 

postižením? 

V1: Vůbec nic.  

WT: A s tímto konkrétním žákem tedy komunikujete jak? 

V1: Ona mluví, má těžkou nedoslýchavost. Má sluchadla a mikrofon, který se teď bohužel 

ztratil. Ona i s těmi sluchadly velmi dobře slyší.  

3. Jakým způsobem jste reagoval, když jste zjistil, že ve třídě bude žák se sluchovým 

postižením? 

V1: Nijak zvlášť.  

4. Jak jste se na takového žáka připravoval? Ať už úpravou místa, nebo něčím jiným? 

V1: Úprava místa byla daná. Ona sedí v druhé lavici, společně s asistentkou. To většinou 

dodržujeme a vypadá to, že to vyhovuje. Četl jsem si také materiály, které se ke mně dostaly a 

mluvil jsem s rodiči, ti my také dávali nějaké doporučení. Od tatínka jsem dostal také souhrn 

nějakých rad k tomu, jak by vyučování mělo probíhat.  

5. Do jakého stupně podpory je žák zařazen? 

V1: Vím, že má IVP. Ale stupně podpory to nevím, v papírech má 2.-3.  

6. Jaké kompenzační pomůcky jsou v průběhu hodiny využívány? 

V1: Sluchadlo a mikrofon.  

WT: A něco dalšího speciálního ve vyučování využíváte? Ať už úpravu učebnic, nebo něco 

jiného.  

V1: Učebnice určitě ne, jedeme shodně jako s ostatními. Přihlížíme samozřejmě k doporučení, 

testy jsou kratší. Má někdy problémy stíhat psaní, s tím ji pomáhá asistentka. Dohodli jsme se 

teď ale, že ji budeme vést k větší samostatnosti.  
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7. Pokud je přítomen i asistent pedagoga, jaká je s ním spolupráce? 

V1: Spolupráce je výborná. Problémy žádné nejsou. Přítomna je na matematice, češtině a 

angličtině. Není ale přítomna pokaždé, je sdílená.  

WT: Když komunikujete mluvenou řečí, tak asi ani asistentka s ní nevyužívá jinou metodu 

komunikace? 

 V1: Nene, ona rozumí. Má problémy se slyšeným z reproduktorů. To se jí všechno musí 

předkládat, nebo dávat k videu titulky. Vím ale, že asistentka chodí na kurzy znakového jazyka, 

na úrovni začátečníka. Ale pro žákyni to není potřeba.  

8. Jaká jsou pozitiva a negativa inkluze? (uveďte konkrétně na Vašem případu) 

V1: Pozitiva to má v tom, že děti jsou vedeny k větší toleranci. Musí být samozřejmě splněny 

podmínky, například asistent musí být k dispozici. Který často nebývá. Dříve jsem měl žákyni 

s Downovým syndromem. Tam fungovalo všechno, protože přišla s kamarádkami z prvního 

stupně, měla asistentku a její maminka jí vytvářela učební materiály. Tohle všechno by mělo 

být splněné. Musí se také vybrat dobrá třídy, protože některé třídy jsou zlé. A i když se třídní 

učitel bude snažit, tak s tím nemusí nic udělat. Teď na žákyni se sluchovým postižením je hodně 

vidět, že je poměrně nevyzrálá, dětská a neumí se tak dobře zapojit do kolektivu, spíše hovoří 

s dospělými. Tady ve třídě dívka bližší kamarádku nemá, ostatní ji vnímají spíše jako malou 

holku. To je určitě taky problém pro tyto děti.  

9. Co Vám inkluzivní vzdělávání přineslo?  

V1: Vždycky s tím dítětem, které má specifický problém, se něco o této problematice dozvíte, 

sám musím být více tolerantnější a vcítit se do něj, protože ona to lehké určitě nemá.  

10. Jak probíhá spolupráce s rodinou žáka se sluchovým postižením? 

V1: Buď se s maminkou komunikuje přímo ve škole, nebo si píšeme.  

WT: A s tatínkem taky? Nebo více spolupracujete s tou maminkou? 

V1: S tatínkem taky. Více tedy s maminkou, ale tatínek normálně dochází na třídní schůzky a 

oba se zajímají. U této žačky je opravdu vidět, že má velmi dobrou přípravu doma a udržuje se 

na shodné úrovni s ostatními. Musí to pro ně být doma poměrně těžké, určitě s tím tráví hodně 

času.  

WT: Ve třídě samotné ale problémy nejsou? 
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V1: Nene, spíše jí vnímají jako mladší sestru. Občas má někdo řeči, aby si zvýšil sebevědomí. 

To si ale většinou rychle vysvětlíme a tohle chování zabrzdíme.   
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Příloha 6 – Záznamový arch pozorování 1 

Datum: 28.2.2019 

Třída: 7.A 

Hodina: Přestávka před hodinou – Anglický jazyk  

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Vůbec se 

nezapojuje 

(leží na lavici) 

Vůbec 

nevyhledává 

interakci 

Ostatní také 

interakci 

nevyhledávají  

 

 

Hodina: 2. hodina – Anglický jazyk (v hodině je mírně hlučněji, atmosféra je příjemná), 

kmenová třída (dívka sedí v druhé lavice, v řadě nejblíže k oknu)  

Probíraná látka: Procvičování slovíček, čtení textu, poslech, vypracování zadaného úkolu 

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Užití jazyka je 

zcela 

v pořádku 

Chyby v mluvě 

se nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití sluchadel 

(obě uši)  

Sluchadla 

využita po celou 

dobu výuky 

Asistentka 

není přítomna 

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci 

(3c) 
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Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)  

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)   

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích) 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Neustále ji 

podněcuje 

k činnosti; 

Nabádá k práci 

K žádné 

interakci navíc 

nedochází  

Asistentka 

není na 

hodině 

přítomna 

Do hodiny se 

samostatně 

zapojuje 

minimálně 

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/ 

AP (5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Pracuje 

samostatně 

(mírně 

pomaleji) 

K 

individualizaci 

nedochází  

Asistentka 

není na 

hodině 

přítomna;  

Na úkolu 

není nutná 

spolupráce 

s učitelem  

Chybuje ve hře 

na slovíčka 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost je 

v průběhu 

hodiny velmi 

proměnlivá 

Při hodině leží 

na lavici; 

Kreslí si; 

Vypadá zasněně 

(ve vlastním 

světě)  

V tématu se 

orientuje 

(občas 

problém 

s převodem 

slovíček do 

angličtiny)  

Vada se 

v hodině jinak 

neprojevila 

(zvládla i 

poslechové 

cvičení)  
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Hodina: Velká přestávka před hodinou – Český jazyk  

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Dlouho není 

vůbec ve třídě 

(přichází až 

těsně před 

zvoněním)  

Dlouho není 

vůbec ve třídě 

(přichází až 

těsně před 

zvoněním) 

Dlouho není 

vůbec ve třídě 

(přichází až 

těsně před 

zvoněním) 

 

 

Hodina: 3. hodina – Český jazyk (v hodině je mírně hlučněji, atmosféra je příjemná), kmenová 

třída (žákyně sedí v druhé lavice, v řadě nejblíže k oknu), na hodině přítomna paní z SPC 

Probíraná látka: Doplňování I/Y do textu, cvičení na věty vedlejší a tvorba grafů  

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

V pořádku 

(mírně 

huhňavější a 

tišší)  

Chyby v mluvě 

se nevyskytují  

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití sluchadel 

(obě uši)  

Sluchadla 

využita po celou 

dobu výuky 

 

Asistentka 

není přítomna 
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 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)  

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)   

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích) 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Okamžitě 

reaguje na 

oslovení;  

Vyučující se 

ujišťuje o tom, 

že zvládá 

zadaný úkol 

K žádné 

interakci navíc 

nedochází  

Asistentka 

není na hodině 

přítomna 

Sama 

pohotově 

reaguje na 

zadané úkoly; 

Sama se hlásí a 

chce odpovídat 

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Vše zvládá 

samostatně  

K 

individualizaci 

nedochází  

Asistentka 

není na hodině 

přítomna;  

Na úkolu není 

nutná 

spolupráce 

s učitelem 

V zadaných 

úkolech 

nechybuje 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 
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Chování 

v hodině (6) 

Udržuje ve 

chvíli, kde se 

zadává úkol a 

kontroluje se  

Leží na lavici; 

Kreslí si 

V zadaném 

tématu se 

orientuje velmi 

zdařile  

Kromě mírně 

odlišného 

mluvního 

projevu se 

vada nijak 

neprojevuje 

 

Hodina: Přestávka před hodinou – Fyzika  

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Do kolektivu 

se vůbec 

nezapojuje  

Interakci 

vůbec 

nevyhledává  

Ostatní také 

nevyhledávají 

interakci  

 

 

Hodina: 4. hodina – Fyzika (atmosféra je příjemná, vyučující se velmi dobře sjednává pořádek), 

třída fyziky (dívka sedí v 1. lavici, v řadě nejblíže oknu), na hodině přítomna paní z SPC 

Probíraná látka: opakování převodu jednotek, test na převod jednotek, téma brzdné síly a třecí 

síla (práce se sešitem a učebnicí)  

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Užití jazyka 

zcela 

v pořádku 

V mluvě se 

žádné chyby 

nevyskytovaly 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 
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Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití sluchadel 

(obě uši)  

Sluchadla 

využita po celou 

dobu výuky 

Asistentka 

není přítomna 

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci 

(3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)  

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích)   

Minimální 

(všichni sedí 

v lavicích) 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Interakce 

s vyučující je 

bezproblémová

; 

Vypomáhání 

při testu; 

Pomoc se 

zápisky  

K interakci nad 

rámec výuky 

nedochází  

Asistentka 

není na 

hodině 

přítomna 

Sama interakci 

a zapojení do 

hodiny 

nevyhledává  

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/ 

AP (5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Zadané úkoly 

řeší samostatně 

(minimální 

podpora 

vyučující) 

Vyučující ji 

podporuje při 

testu; 

Zajišťuje jí 

dostatek času 

Asistentka 

není na 

hodině 

přítomna;  

 

K chybovosti 

v zadaných 

úkolech 

nedochází  
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 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost 

udržuje velmi 

dobře 

Houpání na 

židli;  

Bouchání 

hlavou do 

lavice; 

Leží na lavici 

Na test je 

velmi dobře 

připravena; 

Na ostatní 

látku využívá 

sešit (shodně 

s ostatními)  

Vada se 

v průběhu 

hodiny nijak 

neprojevila 

 

Hodina: Přestávka před hodinou – Informatikou 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Do většího 

kolektivu se 

nezapojuje 

Sama interakci 

s ostatními 

nevyhledává 

Interakce 

s jednou ze 

spolužaček 

(sedí ve stejné 

řadě) 

 

 

Třída: 7.A (spojené s dalšími sedmými třídami) 

Hodina: 5. a 6. hodina – Informatika (ve třídě je dosti hlučno), třída informatiky (dívka sedí 

v řadě blíže k oknu, v první lavice vpravo)  

Probíraná látka: Práce s programem Scratch (bludistě, Vesmír) 
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 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Užití jazyka je 

zcela 

v pořádku 

V mluvě se 

žádné chyby 

nevyskytovaly 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití sluchadel 

(obě uši)  

Sluchadla 

využita po celou 

dobu výuky 

Asistentka 

není přítomna 

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci 

(3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Všichni pracují 

samostatně na 

svých 

počítačích  

Povídá si 

s kamarádkou ve 

stejné řadě; 

Vzájemně si 

pomáhají 

Vzájemná 

konverzace a 

výpomoc 

s kamarádkou 

v první řadě 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Učitel ji chodí 

neustále 

kontrolovat a 

zjišťuje 

porozumění 

problematice 

K interakci nad 

rámec výuky 

nedochází 

Asistentka 

nebyla na 

hodině 

přítomna 

Sama učitele 

několikrát 

oslovila a 

poprosila ho o 

pomoc 
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 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/ 

AP (5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Práci 

s programem 

nezvládá 

(nutná podpora 

učitele)  

Žádná 

individualizace, 

pracuje shodně s 

ostatními 

Učitel musí 

výrazně 

pomoci, aby 

pochopila, co 

má dělat; 

Nutný jeho 

neustálý 

monitoring  

Těžko určit, 

v průběhu 

hodiny jí 

neustále musel 

pomáhat učitel 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

V přítomnosti 

učitele udržuje 

pozornost, 

jinak utíká 

někam jinam 

(hledá si na 

počítači); 

Polehává na 

lavici 

V průběhu 

hodiny se houpe 

na židli; 

Hledá si pro 

sebe obrázky na 

internetu  

Udělat něco 

v programu 

je pro ni 

poměrně 

náročné (není 

s tímto 

programem 

zcela 

seznámena)  

Sluchová vada 

se projevuje 

pouze 

zvýšeným 

zrakovým 

kontaktem a 

sledováním rtů 

vyučujícího 

(odezírá)  
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Příloha 7 – Rozhovor s rodičem 2 

Rozhovor s rodičem 2 

1. Vyskytují se u někoho jiného z rodiny vady sluchu? 

R2: U nikoho se nevyskytují. Ale jsou zde náznaky.  Holčička má od nás s manželem 2 recesivní 

geny hluchoty a u přenašečů (manžel a já) se tato vada může projevovat v pokročilejším věku 

tak, že přenašeči dříve ztrácejí sluch. Já to pozoruji u svého otce a ze strany manžela jsou u 

jeho rodičů také náznaky. Nic se ale nevyskytovalo v produktivním věku.   

2. Probíhalo v průběhu těhotenství a porodu vše v pořádku? 

R2: U porodu bylo vše v pořádku, byl to téměř ukázkový porod. Jenom v těhotenství jsem měla 

těhotenskou cukrovku, porod byl přirozený.  

3. Kdy poprvé jste zpozorovali, že vývoj dítěte neprobíhá obvyklým způsobem? 

R2: My jsme to vlastně ani nestihli moc zpozorovat, protože tady u nás je jedna z mála 

nemocnic, kde dělají plošně screening sluchu. Tím pádem hned v porodnici nenaměřili 

výbavnost ozev a už jsme hned chodili na kontroly na OAE na foniatrii, jestli to není např. 

plodovou vodou v uších. Pak se to ještě několikrát opakovalo a asi po třech měsících už jsme 

šli na sofistikovanější vyšetření na přístroj BERA, při kterém miminko musí být v narkóze a 

ověřuje se opakované podezření na sluchovou vadu.  

4. Jak těžká vada sluchu byla u vašeho dítěte diagnostikována? 

R2: Byla diagnostikována těžká nedoslýchavost, ale ještě to nebyla hluchota. Ona měla ztrátu 

sluchu na obou ouškách na různých frekvencích 70 – 100 dB. První dva až tři roky trpěla na 

záněty středního ucha, různě jí to čistili. Po prodělaných zánětech se vada zhoršila a dcera se 

stala kandidátkou na kochleární implantaci. Nyní má diagnózu „praktická hluchota, zbytky 

sluchu“.  

5. Jaké kompenzační pomůcky Vaše dítě využívá? 

R2: My jsme se rozhodli pro jednostrannou implantaci, takže na jedné straně má kochleární 

implantát (pravá strana) a na druhé straně sluchadlo. Před implantací nosila od půl roku 

sluchadla a poměrně dobře se vyvíjela i s nimi, s tím že si ale hodně pomáhala odezíráním. Což 

teď s kochleárem už tolik nepotřebuje. Sluchadlo na levé straně má hlavně pro prostorové 

slyšení. Nenechávali jsme jí implantovat obě strany, protože předpokládáme, že kdyby se 

objevila nějaká biologická léčba, nebo jiná přirozenější možnost odstranění sluchové vady, tak 
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v důsledku poškození struktur vnitřního ucha vsunutím elektrody kochleáru by už léčba 

nemusela být účinná.  A vzhledem k tomu, že druhé ouško je sluchově trochu lepší a dá se 

kompenzovat sluchadlem, tak jsme to nechali. 

WT: Ještě se zeptám, k té implantaci tedy došlo kdy? 

 V2: K implantaci došlo mezi čtvrtým až pátým rokem. Potom co byly zaléčeny všechny záněty. 

Potom se taky dlouho řešilo s pojišťovnou, jaký bude použit implantát. Asi po třičtvrtě roce nám 

dali výjimku na kochleár, který jsme chtěli. Tehdy byla možnost si vybrat přístroj, který chcete, 

pokud jste registrováni u tzv, „jedničkové pojišťovny“, což my jsme nebyli.  

6. Navštěvovali jste s dítětem středisko rané péče? 

R2: Ano, navštěvovali jsme je, i paní jezdila za námi. Pomáhali nám a radili, jak s ní pracovat. 

Takže jsme byli klienty.  

7. Probíhalo předškolní vzdělávání Vašeho dítěte ve škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R2: Ano, byla normálně ve školce, dokonce waldorfského zaměření, která je koncipovaná na 

to, aby děti byly samostatnější. Například si po sobě uklízí, vaří a pečou atd. Ono se sice říká, 

že pro tyto děti to není vhodné, ale moje maminka pracovala blízko, takže když byl nějaký 

problém, tak se dal rychle řešit. My jsme i věděli, že paní učitelka je pro dceru vhodná.  

8. Proč jste se rozhodli pro vzdělávání v základní škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R2: Protože mi tu holčičku opravdu vedeme jako by byla slyšící. Takže nás ani nenapadlo, že 

bychom jí dávali do nějakých speciálních škol. Taky jsme se doslechli, že na těchto školách 

bývají i nejrůznější kombinované vady, a pak by rozvoj naší dcery byl spíše bržděný.  

9. Jak probíhal proces zařazení Vašeho dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu? 

R2: Úplně totožně jako u staršího syna. S tím, že jak má asistentku, tak byla integraci 

nápomocná i paní ze speciálně pedagogického centra, která dohlížela na to, aby vše probíhalo 

v pořádku. Řešilo se, kde by měla sedět, kde by měla sedět paní asistentka a takové ty všechny 

akustické náležitosti ve třídě. Asistentka je potom instruovaná, aby v náležitých situacích 

pomáhala a radila.  

10. Jaký stupeň podpůrného opatření byl určen u Vašeho dítěte? 

R2: Asi trojka, má přidělenou paní asistentku.  
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11. Jaká spatřujete pozitiva a negativa ve vzdělávání Vašeho dítěte v základní škole hlavního 

vzdělávacího proudu? 

R2: Pozitiva, zatím se vyvíjí úplně stejně jako zdravé děti. Kdyby měla nějaké problémy, tak 

budeme řešit vhodné úlevy, ale zatím v pohodě. Negativa jsem zatím žádná nenašla. Ani ona 

sama si nijak nestěžuje. Všechny rodiče dětí jsme instruovali, co má dcera za pomůcku, že to je 

podobné jako u brýlí, aby to doma dětem vysvětlili a nekoukali se na ní divně. Občas se stane, 

že dojde baterka v kochleáru, to se stalo asi jen dvakrát. Přístroj cca půl hodiny před vybitím 

baterie zapípá a dcera už ví, co se stane, tak dá vědět. V ten moment manžel, nebo někdo jiný 

tam jdeme a vyměníme baterku.  

12. Jak probíhá spolupráce se školou, ve které je Vaše dítě inkludováno? 

R2: Já myslím, že velmi dobře. Paní učitelka je v podstatě moje kamarádka, proto jsme to taky 

takhle vybrali. A vzhledem k tomu, že holčička je narozená v letním měsíci, tak se tam nabízel i 

odklad, ale proto aby chytila zrovna tuhle paní učitelku, tak šla rovnou. Takže komunikace o 

dceři je daleko intenzivnější. Není zde žádná bariéra, že bychom se styděly si něco říct. Přijde 

mi, že je to i pro dceru lepší, když komunikace je bezbariérová. 
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Příloha 8 – Rozhovor s vyučujícím 2 

Rozhovor s vyučujícím 2 

1. Setkal jste se již dříve s osobou se sluchovým postižením? (konkrétně např. s žákem se 

sluchovým postižením) 

V2: Žák ve třídě nebyl, jinak osoba s nedoslýchavostí.  

2. Ovládáte i jiný komunikační systém, vhodný pro komunikaci se žákem se sluchovým 

postižením? 

V2: Vůbec nic. Společně dochází ke komunikace mluvenou řečí, dívenka i odezírá.  

3. Jakým způsobem jste reagovala, když jste zjistila, že ve třídě bude žák se sluchovým 

postižením? 

V2: Tohle je sice první žák se sluchovým postižením, jinak už jsem měla spoustu dětí s jinakostí. 

Naposledy žáka s Downovým syndromem. Po rozhovoru s maminkou jsem si řekla, že to 

zvládneme. Ta mě o to požádala a vysvětlila mi, jak se věci mají. Asi tak, jak jsme zde zvládli 

dítě s autismem a jinými vadami.  

4. Jak jste se na takového žáka připravovala? 

V2: Proběhl rozhovor s maminkou, byla tady i sama holčička před nástupem do školy. Maminka 

nám s paní asistentkou a vychovatelkou ukazovala, jak se s pomůckami manipuluje, kdyby se 

něco stalo. Mluvily jsme společně o tom, co to bude obnášet a tak dále. S tím, že jsme si řekly, 

že uvidíme v průběhu školního roku, co bude potřebovat a co jí bude vyhovovat.  

5. Do jakého stupně podpory je žák zařazen? 

V2: Třetí. Na poloviční úvazek je přítomna asistentka.  

6. Jaké kompenzační pomůcky jsou v průběhu hodiny využívány? 

V2: Kochleární implantát, sluchadlo. Jinak jsme nic nepotřebovali. Máme tady i manipulační 

pomůcky. Maminka chtěla, abychom to zvládaly bez pomůcek. Jsme tak dohodnuti i s SPC, 

takže zatím nic dalšího nemá. Máme nakoupená pomůcky, paní speciální pedagožka je i 

přinesla. Jsou spíše až do druhé třídy, zatím nebylo nic potřeba. Problém zatím nebyl.  

7. Pokud je přítomen i asistent pedagoga, jaké je s ním spolupráce? 

V2: Holčička sedí ve druhé lavici, aby dobře viděla, a paní asistentka sedí před ní. Což 

umožňuje samostatnou práci, ve chvíli potřeby společně pracují.  
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8. Jaká jsou pozitiva a negativa inkluze? (uveďte konkrétně na Vašem případu) 

V2: To je hodně těžké říci. Třeba dneska tu holčička nebyla, ani paní asistentka. A já jsem si 

říkala, jaké tady dneska bylo naprosté ticho. Což už jsem vlastně dlouho nezažila, protože už 

spoustu let mám děti v inkluzi. Ono, i když se baví děti s paní asistentkou, byť potichu, tak 

ostatní zjistí, že to jejich povídání se schová. To bych řekla, že ruší. Jinak musím říct, že jsem 

měla vždy štěstí na paní asistentky, vychovatelky, že jsme se vždycky dohodly a neměly jsme 

problém. Co vidím jako přínos, to je určitě pro ty děti. My jsme si s dětmi řekly, co má za 

problém. Aby ji braly normálně, ale aby se tomu nedivily. A pro ni je určitě fajn, že je tady 

s ostatními dětmi. A i pro ty ostatní děti je fajn, že se s tím budou takhle setkávat odmala. A u 

ní to vlastně ani nepostřehnou. Měla jsem tady holčičku s Downovým syndromem a tam se to 

musely učit, protože oni ji nejprve braly jako panenku, o kterou se budou starat. Ale musely se 

naučit, že to není panenka, ale holčička. Ale je dobře, že se s tím takhle ty děti setkaly a pro ni 

bylo určitě pozitivní, že tady byla. Určitě je to tak, že ty děti se zpomalí. Pro třídu to má asi 

spíše negace, musí se to podřídit. Takže nemůžu říct ano, inkluzi se vším všudy. Musí to mít 

určité podmínky, a tak k tomu i přistupovat.  

9. Co Vám inkluzivní vzdělávání přineslo?  

WT: To jsem si vlastně již obsáhly v té předchozí otázce. 

10. Jak probíhá spolupráce s rodinou žáka se sluchovým postižením? 

V2: Naprosto bez problémů. Rodiče jsou vstřícní. Paní asistentka si s nimi prostřednictvím 

sešítku vyměňuje informace. Kdykoliv jsem jim volala, nebo jsme si mailovali, se vším jsme se 

vždycky dohodli. To samé doufám, že je i z naší strany. Že když s námi chtěla maminka něco 

probrat, vždycky jsme se domluvily. Zatím všechno probíhá v pořádku, neměli jsme tady nic, co 

bychom museli řešit. Něco si tady vysvětlovat, všechno funguje dobře. Jsme dohodnuté 

s maminkou, že k holčičce budu přistupovat jako k ostatním dětem.  
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Příloha 9 – Záznamový arch pozorování 2 

Datum: 12.3.2019 

Třída: 1.B  

Hodina: Přestávka před hodinou – Prvouka 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Hraje si 

s ostatními 

spolužačkami  

Žačka 

vyhledává 

společnost 

ostatních 

Spolužačky 

vyhledávají 

její společnost 

 

 

Hodina: 2. hodina – Prvouka (třída je poměrně hlučná, všichni si mezi sebou povídají), 

kmenová třída (dívka sedí v řadě u okna, ve druhé lavici, před ní sedí asistentka pedagoga)  

Probíraná látka: opakování ročního období, určování času, řazení dnů a měsíců správně za 

sebou (každý žák obdržel papír s jedním z názvů, měli se dohodnout a správně seřadit)  

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Český jazyk 

užit bez 

jakýchkoliv 

problémů 

Chyby 

v mluvním 

projevu se 

nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užívá 

kochleární 

implantát a 

sluchadlo 

Pomůcky jsou 

užívány celou 

dobu  

Přítomna celou 

dobu (sedí 

před žákyní)  
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 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální 

(spolupráce na 

zadaném 

týmovém 

úkolu)  

Minimální 

(spolupráce na 

zadaném 

týmovém úkolu)  

Minimální 

(spolupráce na 

zadaném 

týmovém 

úkolu)  

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Vyučující 

podněcuje 

žákyni 

k činnosti  

Nad rámec 

výuky 

k interakci 

nedochází 

Interakce nad 

rámec hodiny 

nejsou 

přítomny 

Při 

nepozornosti 

nebo 

přeslechnutí, 

vyhledává 

podporu 

asistentky 

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Zadané úkoly 

zvládá vykonat 

samostatně  

Individualizace 

je potřeba 

minimálně 

(asistentka 

opakuje zadání, 

ukazuje číslovky 

na ruce) 

Asistentka 

monitoruje 

samostatnou 

práci dívky; 

Opakuje 

zadání úkolu 

Pouze jednou 

je v průběhu 

hodiny 

upozorněna na 

chybu (tu si 

rychle 

opravila)  

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 
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Chování 

v hodině (6) 

Pozornost 

udržuje velmi 

dobře 

Adekvátní, 

pracuje na 

zadaných 

úkolech 

V probíraném 

tématu se 

orientuje  

Vada není 

patrná (pouze 

potřebuje 

zopakování 

zadaného 

úkolu) 

 

Hodina: Velká přestávka před hodinou – Český jazyk   

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Velmi dobře se 

zapojuje a 

hraje si 

s ostatními 

Sama 

vyhledává 

společnost 

ostatních 

Ostatní ji 

zapojují do 

společné hry 

 

 

Hodina: 3. hodina – Český jazyk (třída je hlučná, učitelka si je umí velmi dobře srovnat), 

kmenová třída (dívka sedí v řadě u okna, ve druhé lavici, před ní sedí asistentka pedagoga)  

Probíraná látka: rozdělení zvířat, hra na zisk žetonů (mají sami vymyslet 

dvojslabičná/trojslabičná slova), správné psaní velkého a malého c  

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Český jazyk je 

užíván zcela 

bez problémů 

Chyby se 

v mluvě 

nevyskytovaly 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 
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Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití 

kochleárního 

implantátu a 

sluchadla 

Pomůcky nosí 

po celou dobu 

Asistentka je 

na hodině 

přítomna  

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální 

interakce 

v rámci hodiny 

Sama vyhledává 

kontakt 

s ostatními 

(kvůli kontrole 

úkolu)  

Minimální 

interakce 

v rámci hodiny 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Učitelka ji 

velmi často 

vyvolává a 

podněcuje 

k činnosti 

v rámci hodiny 

Nad rámec 

hodiny 

nedochází 

k interakci  

K interakcím 

dochází 

v mezích 

zadaného 

úkolu 

Kontakt 

s učitelkou 

vyhledává, 

když ví 

odpověď 

(minimálně) 

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Pro vykonání 

úkolu je nutná 

podpora 

asistentky 

Individualizace 

není nutná 

(pouze podpora 

asistentky) 

Asistentka 

vypomáhá ve 

všech 

zadaných 

úkolech 

K chybám 

nedochází 
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 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Udržuje 

pozornost při 

zadávání 

úkolů; 

Ve chvíli, kdy 

má hotovo, 

sleduje třídu  

Houpe se na 

židli; 

Sleduje, co se ve 

třídě děje, a 

kontroluje si 

s ostatními 

úkoly 

V probíraném 

tématu se 

orientuje velmi 

dobře; 

Ve chvíli, kdy 

je zbrklá a děla 

úkoly rychle, 

tak chybuje 

Potřebuje 

pomoci ve 

chvíli, kdy se 

přeslechne (ve 

chvíli velkého 

hluku) 

 

Hodina: Přestávka před hodinou – Matematika 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Do kolektivu 

se zapojuje 

zcela 

spontánně  

Sama 

kamarádky 

vyhledává  

Ostatní její 

společnost 

vyhledávají 

 

 

Hodina: 4. hodina – Matematika (třída je hlučná, učitelka si je umí veli dobře srovnat), kmenová 

třída (dívka sedí v řadě u okna, ve druhé lavici, před ní sedí asistentka pedagoga)  

Probíraná látka: Sčítání a odčítání přes desítku, počítání hada (možnost získání žetonu), počítání 

s fazolkami (názornost bílých a šedých fazolek) 
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 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Jazyk užívá 

zcela v normě 

V mluvě se 

chyby 

nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Užití 

kochleárního 

implantátu a 

sluchadla 

Pomůcky jsou 

užívány celou 

dobu 

Asistentka je 

přítomna po 

celou dobu 

výuky 

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sama 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Minimální  

(v mezích 

zadaného 

úkolu) 

Minimální 

(v mezích 

zadaného úkolu) 

Minimální  

(v mezích 

zadaného 

úkolu) 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sama 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Vyučující 

zapojuje 

žákyni do 

hodiny, pobízí 

ji k práci 

 

Interakce nad 

rámec hodiny 

není 

Interakce 

s asistentkou 

probíhá celou 

dobu výuky 

Sama se do 

hodiny 

zapojuje a 

aktivně se hlásí 
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 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Úkoly 

kontroluje 

společně 

s asistentkou 

Individualizace 

je minimální, 

pouze zvýšená 

časová dotace 

Při úkolech jí 

asistentka 

pomáhá a 

kontroluje 

jejich 

správnost 

Asistentka 

kontroluje, zda 

je úkol dobře 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost 

maximálně 

věnuje 

vyučující ve 

chvíli zadávání 

úkolu 

V průběhu 

hodiny se 

několikrát houpe 

na židli 

Na zadané 

otázky 

odpovídá 

dobře 

(minimální 

podpora a 

pobídnutí od 

asistentky) 

Vada se 

v průběhu 

hodiny nijak 

neprojevovala 
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Příloha 10 – Rozhovor s rodičem 3 

Rozhovor s rodičem 3 

1. Vyskytují se u někoho jiného z rodiny vady sluchu? 

R3: Ano. Babička (manželovo matka) má těžkou sluchovou vadu. Získala ji však prý až během 

porodu dcery, takže nevíme, zda může mít se synem spojitost. Bohužel syn se narodil s vrozenou 

srdeční vadou a byl v novorozeneckém věku 3x operován v Motole. Domníváme se, že je možné, 

že se mu mohl sluch poškodit v té době, protože musel být i v umělém spánku. Nevylučujeme ale 

i genetickou zátěž ze strany babičky. Toto je pro nás neznámá. Prioritou bylo pro nás vždy jeho 

zdraví a jsme vděční, že vše dobře dopadlo. Nyní jezdíme do Motola na kontroly. Sluch nebyl 

prioritou. 

2. Probíhalo v průběhu těhotenství a porodu vše v pořádku? 

R3: Těhotenství probíhalo v naprostém pořádku, a i porod byl přirozený bez problémů. 

3. Kdy poprvé jste zpozorovali, že vývoj dítěte neprobíhá obvyklým způsobem? 

R3: My jsme jako rodiče žádný problém v dětství nezpozorovali. Syn byl vždy veselý pohodový 

kluk s úsměvem od ucha k uchu, rád si prohlížel knížky, a i hodně mluvil. Až v době mateřské 

školky jsme si všimli, že se častěji ptá slovíčkem „co?“. V té době mohly vzniknout první 

problémy mezi ním a paní učitelkou, protože se mohlo zdát, že je nepozorný či neposlouchá. To 

jsme ještě netušili, že má skutečně takový problém ve sluchu. Nám vždy rozuměl a reagoval 

přiměřeně. Navštěvovali jsme i logopedku, aby si před nástupem do školy vypiloval správnou 

výslovnost. Logopedka nás nikdy neupozornila, že by mohl mít problém. Pokud něco neslyšel, 

přisuzovala to rýmě. Na nedoslýchavost nás přivedla až paní učitelka v první třídě, s tím, že má 

typickou mluvu pro dítě s nedoslýchavostí. Díky její pečlivosti a všímavosti a zkušenosti již 

s takto sluchově postiženou žákyní, nám doporučila výbornou logopedku v nemocnici a 

návštěvu SPC. Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené. Na 

problém v té době upozornila i dětská doktorka na prohlídce. Následovalo kolečko lékařských 

prohlídek – ušní, neurologie, foniatrie, kde se vyloučila jiná zdravotní příčina sluchového 

postižení a, bohužel pro nás, přišel velký šok, že má těžkou sluchovou vadu a dostane 

naslouchátka. 
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4. Jak těžká vada sluchu byla u vašeho dítěte diagnostikována? 

R3: U syna byla diagnostikována těžká oboustranná percepční nedoslýchavost. Jeho sluchová 

vada je specifická v tom, že neslyší vysoké tóny (pípání myčky atd.). Hluboké tóny slyší bez 

problémů, a i proto se na nedoslýchavost přišlo až tak pozdě. 

5. Jaké kompenzační pomůcky Vaše dítě využívá? 

R3: Nosí naslouchátka Widex. 

6. Navštěvovali jste s dítětem středisko rané péče? 

R3: Nenavštěvovali.  

7. Probíhalo předškolní vzdělávání Vašeho dítěte ve škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R3: Ano. Chodil do klasické mateřské školy 2 roky a nyní chodí již do páté třídy základní školy. 

8. Proč jste se rozhodli pro vzdělávání v základní škole hlavního vzdělávacího proudu? 

R3: V době rozhodování – zápisu do základní školy jsme netušili, že by mohl sluchovou vadu 

mít, a i zápis do první třídy proběhl v pořádku. Díky odezírání a inteligenci se dokázal 

dorozumět jako jiné děti a my si tedy ničeho významného nevšimli. 

9. Jak probíhal proces zařazení Vašeho dítěte do školy hlavního vzdělávacího proudu? 

R3: V první třídě ještě před Vánoci dostal sluchadla. Absolvovali jsme vyšetření v SPC a byl 

mu vypracován a přidělen IVP. Vše zvládal výborně, nepotřeboval pomáhat. Musel se smířit 

s tím, že na něj děti budou zvědavě koukat, ptát se, ale zvládl to dobře a nenastal žádný větší 

problém se začleněním do kolektivu. 

10. Jaký stupeň podpůrného opatření byl určen u Vašeho dítěte? 

R3: Stupeň PO 2. Forma vzdělávání s IVP. 

11. Jaká spatřujete pozitiva a negativa ve vzdělávání Vašeho dítěte v základní škole hlavního 

vzdělávacího proudu? 

R3: Pozitiva – je v „normální“ škole se svými kamarády, vrstevníky a zvládá vše sám, 

nepotřebuje pomáhat a má pěkné známky. Při vyučování je pozorný, snaží se a jsme rádi, že to 

takhle zvládá. 

Negativa jsou jistě také – například v diktátech má více chyb, plete si š/č a s/c. Při přestávkách 

a různých situacích, kdy je vyšší hladina hluku a šumu, určitě spousty věcí neslyší jako zdravý 

žák. Při komunikaci se spolužáky může docházet k nepochopení, protože jim nemusí dobře 
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rozumět, nevidí jim na pusu (nemůže si pomoci odezíráním). Díky tomu má určitě velkou 

nevýhodu a musí se s tím poprat dle svého. Hodně mu pomáhá, že má ve třídě dobrého 

kamaráda, s kterým se cítí dobře. On je pohodový kluk, který ve škole při vyučování nezlobí, 

dává pozor a poslouchá, je klidné veselé povahy. To mu jistě hodně pomáhá se s tím vším 

vypořádat. Jsem ráda, že do klasické základní školy chodí a zvládá výuku podobně jako zdravé 

děti i přes jeho velký hendikep a nepotřebuje pomoc asistentky. 

12. Jak probíhá spolupráce se školou, ve které je Vaše dítě inkludováno? 

R3: Spolupráce se školou je bezproblémová. 1x týdně má s paní učitelkou doučování, kde 

probírají, co je zrovna potřeba. Syn sedí ve 2. lavici v řadě uprostřed, kde mu to vyhovuje, a 

díky tomu může případně dobře odezírat a slyšet paní učitelku při výuce. 
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Příloha 11 – Rozhovor s vyučujícím 3  

Rozhovor s vyučujícím 3  

1. Setkala jste se již dříve s osobou se sluchovým postižením? (konkrétně např. s žákem se 

sluchovým postižením) 

V3: Na dřívějším pracovišti jsem měla také žáka se sluchovou vadou, ten k sobě měl i paní 

asistentku.  

2. Ovládáte i jiný komunikační systém, vhodný pro komunikaci se žákem se sluchovým 

postižením? 

V3: Vůbec, žádný jiný systém neovládám.  

3. Jakým způsobem jste reagovala, když jste zjistila, že ve třídě bude žák se sluchovým 

postižením? 

V3: Měla jsem z toho obavy a strach, to rozhodně. Ale já jsem sama studovala speciální 

pedagogiku, a to zaměření mi tedy rozhodně pomohlo, spoustu těch poznatků jsem měla ze 

školy. Myslím si, že jsem ty obavy měla spíš zbytečně. Když jsem si pročítala dokumentaci, tak 

tam byly uvedeny požadavky, které třeba ani teď není potřeba používat. Výuka je s ním bez 

problémů, úplně bezvadná.   

4. Jak jste se na takového žáka připravovala? Kromě toho, že jste si četla ta doporučení ze 

speciálně pedagogického centra? 

V3: Já jsem se o něm bavila s paní výchovnou poradkyní, s jejich předchozí vyučující, která je 

měla v první a druhé třídě. S touto paní učitelkou jsem mluvila opravdu dlouho, protože oni na 

tu sluchovou vadu přišli právě až v první třídě. Tato paní učitelka právě přišla na to, že jsou 

tam přítomny určité obtíže. Potom jsem samozřejmě čerpala i znalosti ze svého oboru, 

zkušenosti pedagogů, kteří s ním již přišli do styku a znali ho. A i maminka, ta mi dala spoustu 

cenných rad a zkušeností. I třeba o tom, jaký on sám je, kde vnímá problémy. A když je něco 

navíc potřeba, tak si to ještě sama dohledám.  

5. Do jakého stupně podpory je žák zařazen? 

V3: Jedná se o druhý stupeň.  

6. Jaké kompenzační pomůcky jsou v průběhu hodiny využívány? 

V3: Využívá sluchadla. Doma si prý často sluchadla sundá a funguje i bez nich. Stejně tak na 

hodině tělocviku také nemá sluchadla a rozumí dobře i bez nich.  
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7. Pokud je přítomen i asistent pedagoga, jaká je s ním spolupráce? 

WT: Asistent pedagoga není žákovi přidělen, tuto otázku tedy přeskakuji. 

8. Jaká jsou pozitiva a negativa inkluze? (uveďte konkrétně na Vašem případu) 

V3: Vnímám pouze pozitiva. Ač je zařazen do druhého stupně a ta vada je poměrně závažná, 

tak je opravdu nepochopitelné, jak dobře zvládá tu výuku shodně s dětmi, které nemají žádné 

znevýhodnění. Nedovedu si moc představit, že by byl zařazen s dětmi se sluchovým postižením, 

které vůbec nic neslyší a ani vlastně ta sluchadla jim nepomůžou. On by se tam určitě začlenil 

taky, ale byla by to škoda.  

WT: On je tady ale opravdu dobře zařazen do kolektivu a je šikovný. Takže mu tohle vzdělávání 

určitě vyhovuje. A všechno stíhá a dává pozor, pokud se zrovna nebaví se spolusedícím 

spolužákem.  

V3: K němu tady on má asi nejblíž. Já úplně jsem ráda, že tam spolu sedí. Ale on je poměrně 

citlivý a moc blízkých kamarádů tady nemá a s tímto chlapcem si opravdu velmi dobře rozumí. 

Jsou oba dva naladěni stejně.  

9. Co Vám inkluzivní vzdělávání přineslo?  

V3: Určitě zkušenosti, protože kdyby takovéto děti nebyly začleňovány do klasických tříd, tak 

si tuhle problematiku můžu určitě někde nastudovat, ale ta osobní zkušenost je prostě nejlepší. 

Do budoucna si myslím, že tohle je opravdu nejlepší učení. 

WT: Nějaké jiné dítě s postižením jste ještě takto ve třídě měla, kromě té sluchové vady? 

V3: Dalšího žáka se sluchovou vadou. 

10. Jak probíhá spolupráce s rodinou žáka se sluchovým postižením? 

V3: Spolupracujeme spolu docela často. Jsme domluveni, že když něco potřebuji, tak maminku 

kontaktuji telefonem, nebo jí napíšu zprávu mailem. Pokud s ní potřebuji mluvit, tak ona si vždy 

najde čas a přijde. Nebo přes žáka vyřizuji, když je něco potřeba. Oni mu vycházejí doma 

opravdu velmi vstříc, oba mu pomáhají s domácí přípravou. Ve vzájemné spolupráci tedy 

nemám nic, co by mi chybělo. Na třídní schůzky také dochází. Víceméně se na mě takřka 

neobrací, že by něco potřebovali řešit.  

WT: To je dobře, tam ta domácí příprava je určitě potřeba. Teď jsem se vlastně i dívala, že 

odchází takřka poslední ze třídy, a ještě si i věci dopisuje.  
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V3: My právě spolu vždy v pondělí na hodině pedagogické intervence, když vidím, že 

probíranou látku zvládá, tak se ji nevěnujeme a pracujeme na domácích úkolech. Aby potom 

svůj volný čas mohl zužitkovat jinak.  

WT: Ještě jsem se vás chtěla zeptat, všimla jsem si, že se na vás velmi upřeně dívá, myslíte si, 

že současně i odezírá?  

V3: Určitě odezírá. To já i cítím, že když se na mě dívá, tak čeká, že mu dám já nějaký pokyn. 

Nebo že očekává nějakou zpětnou vazbu. Ale to jsou většinou mimojazykové prostředky, třeba 

na něj mrknu. On se jenom ubezpečuje v tom, že to dělá správně. Málokdy se stane, že se 

přihlásí a chce něco vysvětlit. Protože třeba ani nechce přiznat, že něčemu nerozumí. To potom 

spolu řešíme spíše v to pondělí. Většinou to ale pochopí a orientuje se v látce hned. Navíc je i 

hodně pečlivý.  

WT: To jsem si všimla, že teď o přestávce tady kluci běhali a on si chystal věci a seděl v lavici.  

V3: To ano, on je i tak doma vedený. Navíc má ještě malé omezení, má ještě navíc lehkou 

srdeční vadu. Takže třeba v tělocviku má ještě výjimku, že nemůže například běhat rychlé 

sprinty, a on si tohle i sám hlídá, když přijde nový učitel. Je opravdu velmi samostatný.  
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Příloha 12 – Záznamový arch 3 

Datum: 28.03.2019 

Třída: 5.A 

Hodina: Přestávka před hodinou – Český jazyk  

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Do kolektivu 

se chlapec 

zapojuje zcela 

spontánně  

Vyhledává 

společnost 

ostatních 

Ostatní ho 

zapojují do 

kolektivu  

 

 

Hodina: 2. hodina – Český jazyk (třída je poměrně hlučná, atmosféra je příjemná, učitelka si je 

umí veli dobře srovnat), kmenová třída (chlapec sedí v prostřední řadě, druhé lavici vpravo, 

společně se spolužákem)   

Probíraná látka: Diktát na I/Y, procvičování zájmen (neurčitá a záporná)  

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Český jazyk 

ovládá bez 

problémů 

(mírně 

huhňavější 

mluvní projev) 

Chyby se 

v mluveném 

projevu 

nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 
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Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Oboustranně 

využívá 

sluchadla  

Pomůcky 

využívá celou 

dobu 

Asistentka 

není žákovi 

přidělena  

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Se spolužáky 

interaguje na 

úrovní 

vyučování 

Baví se se 

spolužákem 

sedícím vedle 

něj 

Častý rozhovor 

a podpora ze 

strany 

spolusedícího 

spolužáka  

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sám 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Vyučující žáka 

pravidelně 

vyvolává, při 

vzájemné 

interakci 

udržují 

zrakový 

kontakt 

(odezírání)  

K interakci nad 

rámec 

vyučování 

nedochází  

Asistent 

pedagoga není 

k žákovi 

přidělen 

Žák sám 

interakci 

s vyučujícím 

nevyhledává 

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Při úkolu nutná 

podpora 

vyučující  

Ve výuce 

individualizace 

není (vyučující 

pouze mluví na 

žáka pomaleji) 

Vyučující žáka 

podporuje při 

jednotlivých 

úkolech 

Malá chyba 

v diktátu 

(přeslechnutí 

koncové 

slabiky) 
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 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost je 

střídavá 

(nechává se 

strhnout 

spolužákem, 

který s ním 

sedí v lavici) 

Chování není 

nijak neobvyklé  

Znalost tématu 

je dobrá; 

Občas 

potřebuje 

mírně podpořit 

(navést, 

„naťuknout“) 

Přeslechnutí 

koncové 

slabiky 

 

Hodina: Velká přestávka před hodinou – Matematika 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Větší část 

přestávky není 

ve třídě; 

Po návratu do 

třídy se 

zapojuje do 

kolektivní hry 

(spíše jí 

pozoruje) 

Sám se 

zapojuje, baví 

se se 

spolužáky 

Spolužáci se 

s ním baví; 

Do hry ho ale 

moc nepouští 

 

 

Hodina: 3. hodina – Matematika (třída je poměrně hlučná, atmosféra je příjemná, učitelka si je 

umí velmi dobře srovnat), kmenová třída (chlapec sedí v prostřední řadě, druhé lavici vpravo, 

společně se spolužákem)   

Probíraná látka: Geometrie (rýsování trojúhelníku, čtyřúhelníku, pětiúhelníku), počítání 

aritmetického průměru 
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 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Jazyk je 

využíván zcela 

běžně 

Chyby se 

v mluvním 

projevu 

nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Oboustranně 

využívá 

sluchadla  

Pomůcky 

využívá celou 

dobu 

Asistentka 

není žákovi 

přidělena  

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Interakce 

v průběhu 

hodiny 

minimální 

Komunikace se 

spolužákem 

sedícím ve 

společné lavici 

Komunikace 

se spolužákem 

sedícím ve 

společné lavici 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sám 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Na oslovení 

učitelky 

reaguje dobře a 

rychle a 

odpovídá na 

otázky 

Nad rámec 

výuky 

k interakci 

nedochází 

Asistentka 

není žákovi 

přidělena  

Sám interakci 

v hodině 

nevyhledává 
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 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Zvládá 

pracovat 

samostatně 

Úkoly nebylo 

potřeba 

individualizovat 

Není potřeba 

podpora 

vyučující 

V zadaných 

úkolech 

pracuje 

bezchybně 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost 

udržuje 

v průběhu 

hodiny velmi 

dobře 

(minimálně se 

na chvíli baví 

se 

spolužákem) 

Žádné 

mimořádné 

chování 

V tématu se 

orientuje, 

vysvětluje 

probíranou 

látku 

Vada se 

v hodině 

neprojevuje  

 

Hodina: Přestávka před hodinou – Informatika 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Zapojuje se do 

hovoru 

s ostatními 

(chodí se za 

ním dívat na 

PC) 

Sám vyhledává 

interakci 

s ostatními 

Ostatní jeho 

společnost také 

vyhledávají 
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Hodina: 4. hodina – Informatika (třída je poměrně hlučná, žáci neustále vstávají a chodí si 

vzájemně pomáhat), třída informatiky (chlapec sedí v druhé lavici nejvíce na kraji, v řadě u 

okna)  

Probíraná látka: Počítačová grafika, tvorba geometrických tvarů a jejich barvy 

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Užití jazyka je 

zcela 

v pořádku 

Chyby se 

v mluvě 

nevyskytují 

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Oboustranně 

využívá 

sluchadla  

Pomůcky 

využívá celou 

dobu 

Asistentka 

není žákovi 

přidělena  

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

S ostatními 

spolupracuje a 

projednávají 

spolu zadané 

úkoly 

Sám interakci 

vyhledává 

(poukazuje na 

svoje grafické 

výtvory)  

Ostatní 

vyhledávají 

jeho pomoc 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sám 

vyhledává 

interakci (4d) 

Interakce s 

učitelem (4) 

Vyučující ho 

chodí neustále 

kontrolovat 

K interakci nad 

rámec výuky 

nedochází 

AP není žákovi 

přidělena 

Sám interakci 

nevyhledává 
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 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Zadaný úkol 

zvládá sám 

(vyučující 

mírně 

upravuje) 

Individualizace 

není potřeba 

Nutná podpora 

vyučujícího 

K chybám 

nedošlo 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Udržuje 

pozornost a 

sleduje 

vyučujícího;  

Když má 

hotovo, dělá 

odlišné věci na 

počítači 

Vše v pořádku Dnes se 

probírá nové 

téma 

(potřebuje 

podporu)  

Neprojevuje se 

(učitel mu vše 

říká doslova a 

dostatečně 

hlasitě) 

 

Hodina: Přestávka před hodinou –  Vlastivěda 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám 

vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Sedí sám, 

v klidu se 

připravuje na 

hodinu 

Sedí sám, 

v klidu se 

připravuje na 

hodinu 

Ostatní jeho 

interakci 

nevyhledávají 
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Hodina: 5. hodina – Vlastivěda (třída je poměrně hlučná, atmosféra je příjemná, učitelka si je 

umí velmi dobře srovnat), kmenová třída (chlapec sedí v prostřední řadě, druhé lavici vpravo, 

společně se spolužákem)   

Probíraná látka: Prezentace vynálezů 18. a 19. století (čtení o této problematice v učebnici, 

doplňování obrázků, osmisměrka) 

 Užití českého 

jazyka (1a) 

Výskyt chyb 

(1b) 

  

Komunikační 

schopnost žáka 

(1) 

Mluva je dobrá 

(pouze mírně 

tišší)  

V řeči se 

neprojevují 

chyby  

  

 Druhy 

pomůcek (2a) 

Čas využití (2b) Přítomnost 

AP (2c) 

 

Využití 

kompenzačních 

pomůcek (2) 

Oboustranně 

využívá 

sluchadla  

Pomůcky 

využívá celou 

dobu 

Asistentka 

není žákovi 

přidělena  

 

 Zapojení do 

kolektivu (3a) 

Sám vyhledává 

interakci (3b) 

Ostatní 

vyhledávají 

interakci (3c) 

 

Interakce se 

spolužáky (3) 

Zapojení do 

kolektivu je 

minimální 

Vzájemná 

interakce se 

spolužákem 

sedícím 

společně v lavici 

Vzájemná 

interakce se 

spolužákem 

sedícím 

společně v 

lavici 

 

 Interakce 

v hodině (4a) 

Interakce nad 

rámec výuky 

(4b) 

Interakce 

s AP (4c) 

Sám 

vyhledává 

interakci (4d) 
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Interakce s 

učitelem (4) 

Žáka oslovuje 

a zapojuje ho 

do chodu 

hodiny 

K interakci nad 

rámec hodiny 

nedochází 

Asistent 

pedagoga není 

žákovi 

přidělen 

Interakci sám 

nevyhledává 

(nehlásí se)  

 Samostatnost 

(5a) 

Individualizace 

(5b) 

Spolupráce 

s učitelem/AP 

(5c) 

Chybovost 

(5d)  

Zvládání 

zadaných úkolů 

(5) 

Na úkolech 

pracuje 

samostatně 

(minimální 

podpora ze 

strany 

spolužáka) 

K 

individualizaci 

nedochází  

Ke spolupráci 

nedochází 

V jednotlivých 

úkolech 

nechybuje 

 Pozornost 

(6a) 

Chování (6b)  Znalost 

tématu (6c) 

Projev 

sluchové vady 

(6d) 

Chování 

v hodině (6) 

Pozornost je 

stálá  

V průběhu 

hodiny zcela 

normální 

S vyučovaným 

tématem nemá 

problém 

Vada se 

v průběhu 

hodiny 

neprojevovala 
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Příloha 13 – Dotazník pro pedagogické pracovníky škol  

Dotazník pro pedagogické pracovníky škol 

1. Jaká je Vaše pracovní pozice ve škole? 

Uveďte prosím konkrétně 

……………………………………………………………….………………………………..…

………………………………………………………................................................................... 

2. Navštěvuje/navštěvoval Vaši základní školu žák se sluchovým postižením? 

 Ano (v současné době) 

 Ano (v minulosti) 

 Ne  

Pokud jste v otázce 2. odpověděli Ano, pokračujte v dalších otázkách.  

Pokud jste v otázce 2. odpověděli Ne, pokračujte od otázky číslo 9. 

3. Jaký typ sluchové vady byl u žáka diagnostikován?  

Uveďte prosím konkrétně 

……………………………………………………………….…………………………………

………………….………………………………………………………….................................. 

4. Do jakého stupně podpůrného opatření byl žák zařazen? 

Uveďte prosím konkrétně 

……………………………………..………………………….…………………………………

…………………………………….……………………………………….................................. 

5. Jaké kompenzační pomůcky byly v průběhu hodiny používány? 

Uveďte prosím konkrétně 

.……………………….…………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………….................................. 

6. Byl v hodinách přítomen i asistent pedagoga, který byl přidělen ke konkrétnímu žákovi se 

sluchovým postižením?  

Ano 

Ne  
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Pokud jste v otázce uvedli Ano, vypište prosím konkrétně, jaký komunikační systém  

byl v interakci asistenta a žáka využit. 

……………………...……………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………… 

7. Jaká byla spolupráce s rodinou žáka?  

Uveďte prosím konkrétně 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………... 

8. Jaké máte sami zkušenosti s interakcí s osobami se sluchovým postižením? 

Uveďte prosím konkrétně 

……………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………... 

9. Jaké znáte zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením?  

Uveďte prosím konkrétně 

………………………….……………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………...………………… 

10. S jakým typem znevýhodnění jste se již ve své profesi setkal/a? 

Uveďte prosím konkrétně 

……………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………… 

11. Jaké jsou pozitivní, ale i negativní stránky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením? Popř. u žáka s jiným typem postižení, které jste ve své praxi učil/a? 

Uveďte prosím konkrétně 

………………………...…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………… 
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Příloha 14 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Název diplomové práce: Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na základních školách  

Jméno: 

Rok narození:  

Účastník byl do studie zařazen pod číslem:  

 

Já, níže podepsaný(á) souhlasím s mou účastí ve výzkumném šetření. Je mi více než 18 let. 

Byl(a) jsem informován(a) o cíli výzkumného šetření a o metodách výzkumného šetření. Beru 

na vědomí, že prováděná studie je výzkumnou činností.  

Porozuměl(a) jsem tomu, že svou účast ve výzkumném šetření mohu kdykoliv přerušit či 

odstoupit. Moje účast je dobrovolná a zcela anonymní. 

Při zařazení do výzkumného šetření budou moje osobní data uchována s plnou ochranou 

důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Je zaručena ochrana důvěrnosti mých osobních dat.  

Porozuměl(a) jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat ve výstupech tohoto 

výzkumného šetření. Já naopak nebudu proti použití výsledků z tohoto šetření. 

 

 

 

Podpis účastníka:    

 

Datum:     

 


