
Seznam příloh 

Příloha 1 – Informovaný souhlas s nahráváním rozhovoru 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací pro 

bakalářskou práci 

 

Název práce: Role asistenta pedagoga ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

 

Držitel souhlasu: Dominika Tejmlová, * ******* ***, ******* **** – ********, *** ** 

 

E-mail: *********@seznam.cz 

 

Tel.: *** *** *** 

 

Předmět a provedení: Výzkumné šetření této bakalářské práce by mělo poukázat na praktické 

aspekty práce asistenta pedagoga u žáků se sluchovým postižením na běžné základní škole 

a na možné problematické oblasti tohoto působení. Výzkum je prováděn v rámci zpracování 

bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Výzkum bude veden formou rozhovoru. Průběh rozhovoru bude nahráván a ze zvukového záznamu 

bude následně pořízen doslovný přepis, který bude dále analyzován a interpretován.  

Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu doslovného přepisu a bude k dispozici pouze 

Dominice Tejmlové, popřípadě vedoucí její práce, PhDr. Tereze Hradilové Ph.D.  

Doslovný přepis bude důsledně anonymizován tak, aby byla zaručena anonymita a ochrana všech osob 

zmíněných v průběhu rozhovoru a aby nebylo možné tyto osoby na základě anonymizovaného přepisu 

identifikovat. 

Zvukový záznam a doslovný přepis bude Dominika Tejmlová uchovávat u sebe. Doslovné citace částí 

anonymizovaného doslovného přepisu mohou být použity v závěrečné bakalářské práci. 

 

Prohlášení: 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací. 

Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem. 

Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších informací mohou být i osobní a citlivé záležitosti 

a obtížná témata. 

Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo nepříjemné otázky. 

Rozumím tomu, že mohu úplně zrušit svou účast na výzkumu. 

 

Jméno a příjmení: 

 

Datum a podpis: 

 

 

 

mailto:*********@seznam.cz


Příloha 2 – Otázky pro rozhovor 

 

OTÁZKY PRO ROZHOVOR S ASISTENTY PEDAGOGA 

NEJPRVE ANAMNÉZA SVĚŘENÉHO ŽÁKA + KRAJ 

TÉMATA:  

začátky práce jako asistent pedagoga, začátky práce se žákem se sluchovým postižením, 

znalost problematiky surdopedie, podpůrná opatření/metodiky 

 

ZAČÁTKY PRÁCE JAKO ASISTENT PEDAGOGA: 

1. Kdy a proč jste se rozhodla pro toto povolání? 

2. Byla jste s jeho náplní seznámena podrobněji? 

3. Máte zkušenost i s prací s žákem s jiným typem znevýhodnění, než je sluchové 

postižení? 

4. Splňovala jste kvalifikační požadavky na povolání asistent pedagoga nebo jste si 

dodělávala kurz?  

5. Jak dlouho pracujete jako AP? 

 

ZAČÁTKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM: 

1. Jak jste se dostala k asistování tomuto žákovi se sluchovým postižením? 

2. Jak dlouho mu již asistujete? 

3. Byla jste před tím nějak obeznámena s problematikou sluchových vad? 

4. Absolvovala jste nějaký akreditovaný kurz, abyste si rozšířila znalosti 

o sluchovém postižení? 

5. Vyskytly se v začátcích Vaší práce s tímto žákem nějaké problémy? 

6. Dělalo Vám problém naučit se pracovat s kompenzační pomůckou žáka? 

(sluchadla, implantát atd.) 

 

 

ZNALOST PROBLEMATIKY SURDOPEDIE: 

1. Jak byste sama posoudila svou orientaci v problematice sluchového postižení? 

2. Studovala jste speciální pedagogiku nebo absolvovala nějaký kurz, který Vám dal 

znalosti týkající se surdopedie? 

3. Sledujete aktuální trendy v surdopedii? 

 

  

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ/METODY: 

1. Kterých podpůrných opatření využívá Vám svěřený žák? 

2. Který má stanovený stupeň podpůrných opatření? 

3. Které metody uplatňujete při práci s ním? 

4. Kde jste se o těchto metodách dozvěděla? 



Příloha 3 – Přepis rozhovoru s asistentkou A s kódováním 

Asistentka A 

Asistentka A: [00:00:00] „Já jsem si neuvědomila, jaký je čas tak se nezlobte.“ 

Já: [00:00:02] „Úplně v pořádku já jsem se jenom bála, jestli jste nezapomněla. Kameru si 

klidně můžete vypnout, jestli je Vám to příjemnější.“ 

Asistentka A: [00:00:10] „Dobře, dobře.“ 

Já: [00:00:11] „Jinak samozřejmě ještě jednou připomenu, že se bude jednat o rozhovor který 

je nahráván. Ten souhlas s nahráváním už jste vlastně podepisovala. Ta nahrávka bude 

potom, co vlastně sestrojím transkript na počítači, v podstatě zničena. Přepis rozhovoru bude 

anonymní. Bude vlastně přístupný komisi, u které potom budu obhajovat bakalářskou práci, 

takže pro Vás to nic neznamená, znovu potvrzuji. Jinak otázky, je jich teda 18. Doufám, že vás 

to nějak nevyděsilo.“ 

Asistentka A: [00:00:53] „Ne, ne, ne.“ 

Já: [00:00:55] „Je jich teda 18 a jsou z různých oblastí. A jestli teda nemáte nic proti, tak 

můžeme začít.“ 

Asistentka A: [00:01:02] „Jo, jo, určitě.“ 

Já: [00:01:03] „Dobře tak vlastně první oblastí je Začátky práce jako asistent pedagoga. 

A tam vlastně první otázka je kdy a proč jste se rozhodla pro toto povolání.“ 

Asistentka A: [00:01:16] „Ano, tak rozhodla jsem se vlastně, když mi končila mateřská 

dovolená, tak jsem uvažovala o tom kam se vrátit, kam se směřovat a vzhledem k tomu, že 

jsem před tím teda vystudovala ten učitelský obor Tělesná pracovní výchova zdravotně 

postižených a nikdy jsem vlastně jako ve škole nepracovala, tak jsem se rozhodla, že učit 

rovnou ne, ale vyzkouším tuhle svou pozici asistent pedagoga, kdy jsem věděla, že syn když 

chodil do první třídy na této malé škole kde jsme, kde on chodí, tak tam vlastně asistenti už 

jsou, tak jsem se šla zeptat zda by pro mě i byla práce a vzhledem k tomu, že já jsem v tu dobu 

už setrvávala asi půl roku na úřadu práce, tak i tam byla vlastně toto pracovní místo jako 

nabídka, kdy jsem mohla nastoupit jako asistent pedagoga a jenom se to vlastně 

zkompletovalo s tou naší školou, kde teď jsem, kde mě přijali a já jsem vlastně ten rok byla 

placená z úřadu práce. Takže to bylo takové to moje rozhodnutí, že jsem v podstatě asi chtěla 

vyzkoušet, zda to, co jsem vystudovala, v podstatě něco spojené s tou školou, jestli pro mě 

bude a chtěla jsem si to vyzkoušet na té práci asistenta pedagoga a pokud by se to asi 

neshodovalo s tím, že to je ta moje cesta, tak bych se potom vrhla někam jinam. Takže to bylo, 

to bylo asi ten důvod.“ 

Já: [00:02:59] „No a vlastně taková ta motivace tedy bylo, že jste tu školu už znala teda od 

syna, jak jste říkala?“ 

Asistentka A: [00:03:06] „Co se týče té konkrétní školy, tak ano. Já jsem se jako neviděla 

nikde dál a motivace nastoupit přímo tady do té školy bylo spíš takový jako první volba toho, 

že jsem, že jsem věděla, ta škola mi přišla příjemná a z toho co jsem tam jako mohla poznat ty 

paní učitelky a paní asistentky, tak mi přišly milé i co se týče kolektivu, takže já jsem se 

v podstatě jakoby rozhodovala i z té pozice, že by mi bylo milé pracovat v tomto kolektivu a tu 



školu jsem znala a líbilo se mi jakým způsobem to tam tak jako je vedené, takže proto jsem se 

tam rozhodla ucházet o tu práci. Pokud by to nedopadlo, tak bych se nejspíš ohlédla někde 

jinde. V tu dobu ještě byla ta poptávka po těch asistentech poměrně dost veliká.“ 

Já: [00:03:58] „Vlastně byla jste s náplní toho povolání asistent pedagoga dostatečně 

seznámena? Věděla jste vlastně, co to obnáší?“ 

Asistentka A: [00:04:08] „Ona tam trošku v momentě, kdy já jsem šla z toho úřadu práce, 

tak je to pořád jako by asistent pedagoga ale nebyla jsem vlastně jako přidělena k tomu ke 

konkrétnímu dítěti, takže jsem opravdu jako by patřila v celé té třídě, když se to tak řekne, že 

jsem nebyla napsaná na konkrétní dítě, což vlastně v tuhle chvíli stejně způsobuje jenom ten 

styl toho financování. Ale ano, byla jsem jako vedením seznámena s tím, co všechno bych v té 

třídě měla dělat, jaká je má náplň práce. To ano, to jsem byla seznámena.“ 

Já: [00:04:53] „A vlastně před tím, než jste teda začala pracovat s XA, měla jste zkušenost 

vlastně s prací i s jiným typem znevýhodnění, než je sluchové postižení?“ 

Asistentka A: [00:05:05] „To ano, protože já vlastně po tom roce, kdy jsem vlastně skončila, 

kdy mě teda skončil ten program, protože úřad práce měl program, teď přesně nevím, jak se 

to jmenovalo, ale je to návrat lidí asi z…já nevím, pro mě to byl návrat z mateřské dovolené, 

z rodičovské dovolené do zaměstnání. To je nějaký program, kdy vlastně je to roční program, 

takže do toho jsem jako by spadala, tak ten skončil a následně jsem vlastně mohla zůstat v té 

škole jenom jako asistent, pokud se vlastně ve třídě najde nějaké dítě, které bude asistenta 

potřebovat. A ukázalo se už během té první třídy, že tomu tak je a byl to klučík, který měl velké 

výchovné problémy, takže dostal od poradny doporučení na asistenta pedagoga. Takže pak už 

jsem začala pracovat s ním.“ 

Já: [00:06:04] „A já se ještě teda doptám. Vy už jste o tom jakoby mluvila, ale já tady mám 

vlastně otázku, jestli jste teda splňovala ty kvalifikační požadavky na povolání asistent 

pedagoga nebo jste si dodělávala kurz?“ 

Asistentka A: [00:06:17] „Nedodělávala jsem si žádný kurz, protože tím, že jsem byla jako 

byla vystudovaný magistr učitelství druhý stupeň a střední škola, tak jsem…nebylo potřeba, 

abych si ten kurz, takový ten klasický, kterým musí projít ti, co chtějí pracovat jako asistenti 

pedagoga, tak ten jsem si dělat nemusela.“ 

Já: [00:06:40] „Ano, měla jsem na mysli ten, co jste vlastně řekla nebo takzvané Studium 

pedagogiky se to ještě jmenuje. A vlastně teda, když k dnešnímu dni to nějak zbilancujeme, jak 

dlouho pracujete jako asistent pedagoga?“ 

Asistentka A: [00:06:55] „V tuto chvíli sedmým rokem.“ 

Já: [00:06:57] „Sedmým rokem. A baví vás to? Naplňuje?“ 

Asistentka A: [00:07:02] „Velmi, velmi, musím říct, že jsem velmi spokojená. Ano.“ 

Já: [00:07:06] „A co se týká vlastně teda těch začátků práce se žákem se sluchovým 

postižením, tak jak jste se vlastně dostala k asistování XA?“ 

Asistentka A: [00:07:18] „Dostala jsem se k tomu tak, že v naší škole to není… Je to teda 

první holčička nedoslýchavá, která k nám chodí. Ale máme již v předešlých ročnících tam byli 

neslyšící rodiče, slyšící děti. Takže CODA děti chodí do naší školy. A zrovna konkrétně XA 



právě je z té rodiny, kdy už tam chodí vlastně její sestřenice, jedna pak druhá a pak třetí a pak 

čtvrtá, takže ona je vlastně jako pátým dítětem z té rodiny a tím pádem tím pádem, že rodiče 

už i sourozenci, jako myslím rodiče XA a děti od maminky, teda sourozenci, tu školu znali 

a v podstatě jí doporučili. Takže to byl takový cílený výběr si myslím od těch rodičů. Potom 

oni znali i mě, takže se přišli do školy podívat a rozhodli se proto, že teda XA půjde do běžné 

školy s mojí podporou. Přáli si abych to byla já, aby šla do třídy, kde budu já. A to i s tím že 

znám trošku tu kulturu neslyšících a mám nějakou úroveň znakového jazyka, takže to byl 

vlastně jako jejich cílený výběr, tak jsem se k tomu v podstatě dostala.“ 

Já: [00:08:52] „A konkrétně vlastně s XA jste se znala ještě před tím, než teda nastoupila do 

první třídy? Nebo ten kontakt byl čistě vlastně s rodiči a poznala jste jí až ve škole?“ 

Asistentka A: [00:09:01] „Ano, konkrétně s ní jsem se seznámila již, než nastoupila do první 

třídy, protože ona se k nám byla chodit dívat do třídy a naše škola ještě pořádá takové setkání 

pro předškoláčky, je to vždycky jako na podzim a pak je to i na jaře. Na jaře potom pro ty, co 

už jsou přijatý, takže ona na ty setkání chodila, takže já už jsem ji viděla předtím. Takže 

v podstatě rok před tím jsem tu XA viděla. Bylo to vlastně i z jejího jakoby…z popudu těch 

rodičů, kdy oni chtěli, aby si XA osahala to školní prostředí, kam bude chodit, aby se tam 

trošku seznámila.“ 

Já: [00:09:46] „A když budeme mluvit čistě o tom asistování u ní, tak to teda probíhá rok 

a půl nebo druhým rokem?“ 

Asistentka A: [00:09:53] „Ano, ano, teď vlastně rok a půl. Máme za sebou první třídu, jsme 

v půlce druhé třídy, takže rok a půl.“ 

Já: [00:10:01] „A vlastně byla jste před tím, než jste jí začala asistovat, obeznámena 

dostatečně vlastně s problematikou sluchových vad?“ 

Asistentka A: [00:10:10] „To ano, to ano. A samozřejmě z poradny mám prostudované 

veškeré doporučení, které z poradny přišly.“ 

Já: [00:10:20] „A absolvovala jste nějaký akreditovaný kurz, kde jste si třeba rozšiřovala 

znalosti o dětech se sluchovým postižením? Nebo něco takového?“ 

Asistentka A: [00:10:30] „No, teď shodou okolností vlastně minulý rok jsem prošla kurzem 

Asistent pedagoga pro sluchově postižené, který pořádal vlastně Národní pedagogický 

institut. Takže to mám za sebou. Byl to vlastně pilotní projekt teda, který Národní pedagogický 

institut pilotoval. A já jsem tím kurzem prošla, takže mám ten rok za sebou loni.“ 

Já: [00:11:00] „Ano, a ještě vlastně před tím, než jste začala asistovat XA, měla jste nějaký 

kurz nebo nějaké semináře na téma sluchového postižení nebo něco takového?“ 

Asistentka A: [00:11:12] „Ne. To vlastně v podstatě jenom to, co jsem studovala na fakultě, 

tak to tedy. Jinak ale nic speciálního před tím jsem neměla.“ 

Já: [00:11:23] „A vlastně v začátcích té vaší práce s XA, vyskytly se nějaké problémy?“ 

Asistentka A: [00:11:31] „Nejsem si vědoma ničeho, naopak nás jakoby…naopak jsme 

možná očekávaly nějaké problémy s paní učitelkou a XA nás v podstatě jakoby mile 

překvapila svojí soběstačnosti, tím, jak opravdu si chce všechny věci dělat sama a jak je v tom 

jakoby velmi zdatná. Takže to spíš nás jako by mile překvapilo.“ 



Já: [00:11:53] „Takže nebyly ani žádné potíže třeba že jste chtěla jen praktikovat nějakou 

metodu a XA by jí třeba nepřijala nebo jste si něčem neporozuměly?“ 

Asistentka A: [00:12:04] „Ne, opravdu si nevzpomínám. Bylo to jako náročné období, 

náročné období v té první třídě, protože že jo zrovna začalo teda covidové období, takže my 

jsme byly doma a pak zase ve škole, a tak se to různě střídalo, takže vlastně na začátku, než si 

to tak všecko sedlo a zvyklo, tak je pravda, že jsme s XA, protože pro ni bylo jakoby velmi 

náročné se připojovat na tu distanční výuku to dopoledne mezi ty všechny děti, než se to 

vyladilo, protože se to učili úplně všichni – já, paní učitelka a děti, samozřejmě ještě prvňáčci, 

takže my jsme se domlouvaly tak, že jsem vlastně XA vyučovala po skončení toho dopoledního 

bloku, takže jsme si zavolaly spolu a probraly jsme tu látku, která byla dopoledne probrána, 

takhle individuálně spolu. Ono to bylo i dané tím, že XA nemá až tak jakoby dobré to zázemí, 

co se týče té distanční výuky, protože nemá tu místnost sama pro sebe, takže vlastně tam má 

spoustu jakoby rušivých elementů, který jako ztěžují to slyšení, a i vlastně to soustředění na tu 

práci, protože tam pobíhá malá sestřička, běží tam televize, odehrává se to prostě v místnosti, 

kde se i vaří, takže tam je spoustu jakoby rozptylujících momentů. Takže to bylo na začátku 

takové jako náročné. Ale třeba když odjela k babičce, tak tam třeba tohle úplně odpadlo, 

protože tam byla sama, měla tam ticho, tak to fungovalo dobře a teď už si myslím, že se XA 

tak jako zajela, že se na všechny ty setkání i teď moc těší. Teď jsme byly v karanténě, takže se 

připojovala a zvládala to moc dobře. Ale jinak ve škole jsme nenarazili nějak na nic, co by, co 

bychom řešily jako problém.“ 

Já: [00:14:17] „A vlastně já jsem sama viděla i vy jste říkala, že XA má teda sluchadla, s tím 

že má oboustrannou sluchovou vadu, takže má kompenzovaná obě ouška. Dělalo vám 

problém naučit se s těmi sluchadly pracovat, nebo je to přímo v kompetenci XA a rodičů? 

Protože vím, že někteří asistenti pedagoga obsluhují vlastně ty kompenzační pomůcky těch 

žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.“ 

Asistentka A: [00:14:44] „Ne, ne, ne ona opravdu…jenom obsluhuje si je sama, a to byla 

jedna věc, jak už jsem se zmiňovala, že nás třeba velmi mile překvapila, že přišla a říkala mně 

došla baterka ve sluchadlu a šla a sama si to vyměnila. Taková malá baterička v malém 

sluchadlu, ale ona to prostě zvládla úplně bravurně, tak jsme na to s paní učitelkou koukaly, 

že ona je opravdu v tomhlenctom velmi jako zdatná, je strašně vedená k té samostatnosti – 

takže vůbec ne, s tím jsem nepřišla do styku, to bych ani neuměla jako obsloužit…Ani to 

rodiče po nás nechtěli, prostě oni si byli vědomi toho, že XA to zvládá a zvládla to bezvadně.“ 

Já: [00:15:23] „Dobře a teď přecházíme do vlastně oblasti Znalost problematiky surdopedie 

a tady bych se Vás zeptala, jak byste sama posoudila svoji orientaci v problematice 

sluchového postižení?“ 

Asistentka A: [00:15:37] „No, viděla jsem to na fakultě a mám z toho jakoby zkoušku. Ale 

popravdě, už je to tolik let, takže nevím, co bych dala dohromady. Myslím si, že takové ty 

základy asi jako člověk má tak nějak v paměti – jak s neslyšícím nebo sluchově postiženým 

komunikovat, čeho se vyvarovat tak to asi tak nějak už mám trošku pod kůží tím, že jsem se 

s těmi neslyšícími setkávala. Pokud bych jako viděla, že by bylo z mé strany něco potřeba 

doplnit si, tak asi bych si něco začala prostudovávat nebo bych se obrátila na někoho, kdo by 

mi s tím mohl pomoci, ale v tuhle chvíli si myslím, že to už není vůbec nějaká jako až tak 

jakoby aktivní znalost, že to je spíš ten proces toho, té praxe, kterou tam jakoby mám a pokud 



bychom narazily nebo já, pokud bych narazila na něco, co je potřeba se doučit, v uvozovkách, 

tak bych se na to podívala.“ 

Já: [00:16:50] „Teď tady mám otázku, kterou jste v podstatě zodpověděla, ale já jsem povinna 

Vám ji samozřejmě položit taky. Studovala jste speciální pedagogiku nebo absolvovala nějaký 

kurz, který vám dal znalosti týkající se surdopedie?“ 

Asistentka A: [00:17:04] „Ne, speciální pedagogiku jsem nestudovala, studovala jsem obor 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a tam 

jsme tu surdopedii tehdy měli, tam jsme teda měli i nějakou přednášku speciální pedagogika 

a pak vlastně, já jsem teda jako státnicovala z té surdopedie, když jsme si museli něco vybrat, 

takže z toho jakoby mám zkoušku, ale speciální pedagogiku jsem nestudovala.“ 

Já: [00:17:38] „A dalo by se říct, když jste si vlastně vybrala státnice teda ze surdopedie, že 

k tomu máte nějaký vztah? Jako zajímalo vás to?“ 

Asistentka A: [00:17:46] „Jojo, jo, to jsem si vybrala cíleně, protože já jsem se domnívala, 

že po absolvování té školy prostě půjdu mezi ty neslyšící a půjdu učit, to jsem tak jako měla 

v plánu, takže to byla i jakoby moje volba, protože nějakou tu pedii jsme si jakoby vybrat 

museli, takže podle ti moji spolužáci, tak jak byl kdo zaměřený, někdo dělal mentálně 

postižený, takže šel tímto směrem, někdo dělal v tělesně postižených, takže si vybral tuhle 

pedii, takže každý si tak jako vybral, každý si tak jako šel svým jako směrem. Takže to jsem 

měla v plánu.“ 

Já: [00:18:20] „A sledujete aktuální trendy v surdopedii?“ 

Asistentka A: [00:18:25] „Popravdě ne. Popravdě už nejsem tak aktivní jako dřív, kdy jsem 

jako otevírala časopisy, když jsem se na něco dívala, v tuhle chvíli to mám tak jako okleštěný 

na to, že se třeba dívám na zprávy ve znakovém jazyce, ale žádné jako by že bych se 

zaobírala, kam se ten směr jako ubírá a jaký je téma v tomhle, ty pokroky, tak to ne.“ 

Já: [00:18:48] „A můžu se zeptat v souvislosti vlastně i s mojí i s vaší účastí na tom odborném 

panelu, jak jste vlastně k tomu projektu přišla? Nebo byla jste vybrána jako ten asistent?“ 

Asistentka A: [00:19:01] „No, já jsem k tomu přišla v podstatě jakoby náhodou, tenkrát 

vycházely nějaké noviny teď si nepamatuju, asi to vycházelo z toho Národního pedagogického 

institutu, který nabízel nějaké různé druhy kurzů v rámci i toho, že už teď začal ten covid, 

takže nám furt chodily nějaké bulletiny, nějaké nabídky, a tam jsem tenhleten kurz teda, tenhle 

pilotní kurz viděla a vzhledem k tomu, že už jsem v tu dobu věděla, že ta XA k nám nastoupí, 

tak mi to přišlo, že by to bylo jako by prima, abych se v tomhle, v tom oboru dovzdělala 

i oprášila ten znakový jazyk , takže jsem požádala paní ředitelku, zda bych se mohla tohodle 

kurzu jako zúčastnit. V tu dobu tam u nás ve škole byly ještě další dvě asistentky, které ve třídě 

teda měly dítě neslyšících rodičů, takže nakonec se se mnou zúčastnila ještě jedna kolegyně 

a ta třetí teda ne. A v tu chvíli už bych řekla že to byla náhoda protože, vzhledem k tomu, že 

jsme dostali zpětnou informaci, že se přihlásilo strašně moc zájemců na ten kurz a že na 

základě nějakých doložených dokumentů, které jsme poslali, bude jako by vybíráno, kdo se 

zúčastní, tak jsme nakonec byly obě ze školy vybrány, což si myslím, že jako byly jsme velmi 

rády, ale to už bych tak jako řekla, že to byla taková náhoda, ale byly jsme za tu náhodu teda 

rády.“  



Já: [00:20:43] „Teď přicházíme do oblasti, která se jmenuje Podpůrná opatření/metody. Tam 

je otázka vlastně kterých podpůrných opatření využívá XA vlastně ve výuce?“ 

Asistentka A: [00:20:59] „No, tak to nevím, jak Vám mám na to odpovědět popravdě. My 

máme, my máme jakoby z pedagogicko-psychologické poradny nějaká doporučení na které 

máme brát ohledy, takže nevím, jestli to můžu říct jako, že jsou to podpůrná opatření. 

Každopádně musíme brát teda ohledy na tu její sluchovou nedostatečnost, takže bylo nám 

doporučeno, kde má sedět, jaký máme mít přístup, jak s ní máme mluvit a jak máme případně 

hodnotit nebo jaká cvičení, na jakých cvičeních má mít úlevu a tak. Ale nic jakoby 

speciálního, a to si myslím, že může mít i jiné dítě, nejenom dítě, které má sluchovou vadu 

a teď teda opravdu Vám nedokážu říct další věci z těch podpůrných opatření, který bych já 

v tuhle chvíli tam tak jakoby viděla a všecko to tak děláme podle toho, jak je a jak se to zrovna 

jako vyvíjí, co se té třídě děje, co je potřeba, aby ta XA dobře fungovala a byla tam 

spokojená.“ 

Já: [00:22:16] „Věděla byste takhle po paměti, protože vlastně asistent pedagoga je 

přidělování žákům od třetího do pátého stupně podpůrných opatření, věděla byste který ten 

stanovený stupeň má XA, jestli třetí, čtvrtý nebo pátý?“ 

Asistentka A: [00:22:36] „Tak to vám neřeknu, to bych se musela podívat do toho, do té 

zprávy z pedagogicko – psychologické poradny, ale já si myslím, že to nebude víc než třetí 

stupeň, teda v tom, že ten pátý se nedává ten čtvrtý úplně minimálně, on se od toho odvíjí i ten 

úvazek, ale si myslím, že je to trojka teda, ale to vám teď neřeknu, to bych se musela podívat 

do zprávy.“ 

Já: [00:23:01] „Já teda osobně, když jsem viděla, jak funguje, tak bych se teda taky 

přikláněla k té trojce, ale samozřejmě netuším, že jo, tak hluboce jí neznám. Ale chtěla jsem 

se…Povídejte, povídejte.“ 

Asistentka A: [00:23:12] „Ne, to můžu ověřit v té zprávě jakoby. Pro to fungování v té třídě 

jakoby stupeň není podstatný, pro nás není až tak směrodatný, protože to je nějaká jakoby 

věc, o které bych řekla, ano, plynou z ní nějaké, nějaká dopomoc nebo tak, ale v podstatě se 

spíš jakoby jedná o výši úvazku toho asistenta a tak. Takže to, jestli to je trojka, čtyřka, pětka 

– ono ve finále, i kdyby to byla jakoby pětka, tak stejně to dělá člověk, tak jak to dítě před ním 

ve třídě vidí. Jako kategorizace do těch jednotlivých stupňů, je tak jako potřeba na to nahlížet 

konkrétně na to dítě.“ 

Já: [00:24:03] „A můžu se ještě doptat, jestli má XA individuální vzdělávací plán nebo 

obecně snížené vlastně ty výstupy oproti ostatním dětem nebo zatím ne?“ 

Asistentka A: [00:24:12] „Ne, nemá, zatím nemá.“ 

Já: [00:24:15] „A vlastně které metody uplatňujete vy při práci s ní? Které se vám třeba 

osvědčily?“ 

Asistentka A: [00:24:22] „No, popravdě my teď v tuhle chvíli s tím, že jsme druhá třída ono 

se to teď bude trošičku lámat, tak to zatím jako by fungovalo velmi dobře, takže nebylo 

potřeba nějaké speciální metody používat. To znamená. že ona velmi dobře reaguje na paní 

učitelku, ona se dokáže prostě zorientovat v tom co paní učitelka chce a jenom když vidím, že 

nepostřehla nebo byla zaměstnaná něčím jiným a nedokázala ty instrukce jakoby přijmout, tak 

jsem já ta, která jí jakoby uvede do obrazu a která jí to zopakuje. Ale zatím speciální metody 



žádné ne, s tím, že teď se to říkám bude lámat, protože s tou zvukovou vadou tam budou ty 

problémy s délkami, tvrdé měkké budeme teď probírat, takže tam už možná budeme muset 

vymýšlet i nějaké třeba speciální výukové věci pro to, aby ta XA to dobře zvládala tak 

uvidíme.“ 

Já: [00:25:46] „A hodláte teda vlastně ty metody vymýšlet jakoby primárně sami na základě 

situace nebo víte, do čeho se třeba podívat? Třeba do katalogu podpůrných opatření a tak 

dále.“ 

Asistentka A: [00:25:58] „To určitě víme, kam bychom se jako by mohli podívat a taky tam 

máme speciální pedagožku, na kterou jako by ke které teda XA teď jakoby taky dochází. Takže 

se s ní můžeme jako by pohovořit o tom, co ona by nám mohla doporučit při problému s tímto 

třeba jevem nebo tak, takže určitě máme, na koho se obrátit a máme jako odborné vedení.“ 

Já: [00:26:28] „A vlastně moje poslední otázka trošičku navazuje na ty metody, jestli nějakým 

způsobem máte třeba nějaké pomůcky, co uplatňujete při práci s ní? Já jsem si teda všimla 

během toho pozorování, že třeba ten kousek toho bílého papíru, který vy vlastně směrujete, 

aby věnovala pozornost tomu danému cvičení, ale to úplně asi nemůžeme nazývat jako 

pomůcku pro sluchově postižené děti, že jo, to může používat i žáček vlastně bez postižení, ale 

napadlo mě, že jestli třeba něco takového používáte. Nevím třeba v rámci hodin hudební 

výchovy?“ 

Asistentka A: [00:27:03] „Ne, zatím to opravdu není potřeba, protože ta XA je tak výborně 

tím sluchadlem kompenzována a je zvyklá si velmi jako dopomáhat tím odebíráním, že nebylo 

vůbec potřeba něco speciálního zatím použít, takže uvidíme jak to bude dál, jestli třeba teď, 

když se více bude - teď to bylo třeba hodně jsme opisovali, takže při opise ona vidí ty čárky, 

teď když to bude víc o diktátu, tak ona je tam neuslyší třeba, tak jestli budeme používat bzučák 

na to, aby si to trénovala apod., aby si ty délky prostě opravdu jako by trénovala. Jestli třeba 

pomůže. když při diktátu s ní půjdu ven, aby opravdu slyšela jenom mě, jak jí diktuju, a aby si 

tu dálku uvědomila. To je teďkom teda to, co nás podle mě bude čekat a uvidíme, jak to bude 

a co budeme potřebovat dál. Já jsem teda shodou okolností mluvila před tím s maminkou, tak 

ona jakoby tím, jak je neslyšící, tak vlastně říkala, že to možná vypadá tak, že se prostě ty 

slova, tak jako se to učila ona, bude muset XA některé ty věci opravdu naučit nazpaměť, že to 

jakoby opravdu nenatrénujeme, neuslyší to, takže tam nastanou ty limity té zvukové 

kompenzace, co má s těmi sluchadly, takže tak. Ale to se uvidí no.“ 

Já: [00:28:35] „Dobře to byla v podstatě má poslední otázka a já tedy teďka mohu ukončit 

nahrávání.“ 


