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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá pracovní náplní asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením na běžné základní škole. Práce se dále zaměřuje na to, jak se 

asistenti orientují v surdopedické problematice a v problematice podpůrných opatření. Dále 

bylo velmi podstatné zjistit, zda se při práci asistenta pedagoga se žákem se sluchovým 

postižením objevují nějaké problematické aspekty. Výzkumné šetření bakalářské práce 

bylo provedeno kvalitativní formou. Jako metoda sběru dat byl použit polostrukturovaný 

rozhovor. Tyto rozhovory byly vedeny se čtyřmi informanty, tedy se čtyřmi asistenty 

pedagoga, kteří poskytují podporu žákům se sluchovým postižením na běžné základní 

škole. Rozhovory byly nahrávány a přepsány na doslovný transkript, který byl pro účely 

výzkumného šetření otevřeně kódován. Výzkumné šetření práce mělo poukázat na 

praktické aspekty práce asistenta pedagoga u těchto žáků a na možné problematické oblasti 

tohoto působení. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že mezi problematické oblasti 

můžeme zařadit distanční výuku a následné nošení ochranných pomůcek během obnovené 

prezenční výuky. Oba tyto problémy byly způsobeny pandemií nemoci Covid-19. Dále 

výsledky poukázaly na to, že subjektivní znalost problematiky surdopedie je u informantů 

velmi různorodá. V otázce poskytování a znalosti podpůrných opatření byli všichni 

informanti na poměrně srovnatelné pozici. V závěru práce je podstatné i doporučení pro 

praxi, které z výsledků výzkumného šetření vychází.  
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žák se sluchovým postižením, asistent pedagoga, sluchové postižení, vzdělávání, základní 

škola, podpůrná opatření 

 

 



 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis deals with the job description of a teaching assistant in the education 

of pupils with hearing impairment at a regular primary school. The work also focuses on 

how the assistants are familiar with the surdopedic care issues. Furthermore, it was 

necessary to find out if there were any problematic aspects of the teaching assistant’s work 

with a hearing impaired pupil. The research investigation of the bachelor thesis was carried 

out in a qualitative form. A semi-structured interview was used as a method of data 

collection. These interviews were conducted with four informants, i.e. four teaching 

assistants who provide support to pupils with hearing impairments at a regular primary 

school. The interviews were recorded and transcribed into a verbatim transcript, which was 

openly coded for research purposes. The research investigation of the work was to point 

out the practical aspects of the work of a teaching assistant for these pupils and the possible 

issues of this activity. The survey results showed that the problematic area could include 

online learning and the subsequent wearing of protective equipment during renewed full-

time teaching. The Covid-19 pandemic was the cause of both problems. Furthermore, the 

results showed that the subjective knowledge of the issue of surdopedia is very diverse 

among informants. All informants were in a relatively equal position in providing and 

knowing support measures. At the end of the work, there are mentioned essential 

recommendations for practice based on the results. 
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Úvod 

V dnešní době se klade velký důraz na maximální rozvoj všech žáků. Trendem je tedy 

inkluzivní (společné) vzdělávání, které si klade za cíl, aby se i žáci se zdravotním nebo 

sociálním znevýhodněním mohli vzdělávat ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

společně s ostatními. Aby mohlo toto vzdělávání dosáhnout maximálního možného úspěchu, 

je zapotřebí neustále analyzovat, jak jeho teoretická východiska probíhají přímo v praxi. 

     Možnosti vzdělávání osob se sluchovým postižením se v posledních 30 letech výrazně 

pozměnily k lepšímu. Dnes je již pravidlem, že se ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

takoví žáci vzdělávají, a to buď s pomocí asistenta pedagoga či bez ní. Ačkoli bylo na 

jednotlivé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami napsáno již mnoho 

odborných publikací, tato práce si klade za cíl spíše seznámit se základy problematiky role 

asistenta pedagoga, který poskytuje podporu žákovi se sluchovým postižením a poukázat na 

možné problematické oblasti tohoto vzájemného působení. Obsáhnout celou roli asistenta 

pedagoga u žáků se sluchovým postižením může být poměrně složité, neboť se jedná o velmi 

široké téma. Autorka práce tedy téma uchopila z toho úhlu pohledu, který objasní, jak se 

asistenti orientují v problematice surdopedie a v problematice a aplikaci podpůrných 

opatření. Autorka práce si téma zvolila nejen kvůli jeho aktuálnosti, ale také kvůli svému 

zájmu o surdopedickou problematiku.  

     Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce 

je členěna na tři kapitoly. V nich je možné nejprve naleznout informace o tom, kdo je žák se 

sluchovým postižením, jaké mohou být dopady sluchové vady na něj a jaká má tento žák 

komunikační specifika. V této kapitole je možné nalézt i informace o možnostech 

vzdělávání těchto žáků. Další kapitola práce nabízí základní informace o profesi asistenta 

pedagoga, a to včetně jejího legislativního ošetření. Následuje kapitola, která blíže 

specifikuje teoretické informace o práci asistenta pedagoga se žákem se sluchovým 

postižením. Praktická část sestává z jediné kapitoly, která prezentuje průběh a výsledky 

výzkumného šetření, které bylo provedeno kvalitativní formou. Výzkum byl realizován za 

pomocí čtyř informantů, kteří asistují žákům se sluchovým postižením na běžných 

základních školách. 
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1 Žák se sluchovým postižením 

Jakmile dosáhne dítě věku 5–6 let, je zapotřebí uvažovat o jeho dalším vzdělávání. Na výběr 

dnes mají rodiče dětí se sluchovým postižením buď běžnou základní školu, nebo školu pro 

sluchově postižené. Velký vliv má už samotná forma předškolního vzdělávání. Pokud bylo 

dítě integrováno1 v běžné mateřské škole bez jakýkoli komplikací, mohou a pravděpodobně 

i také budou rodiče uvažovat právě o běžné základní škole. Jungwirthová (2015, s. 144) 

uvádí: „Právě příprava na zařazení do běžné základní školy je hlavním cílem integrace dítěte 

s vadou sluchu v běžné školce.“ 

     Žák se sluchovým postižením přichází do školy již s nějakou průpravou. Má za sebou 

intenzivní sluchovou výchovu a nějakou naučenou formu komunikace. Takový žák má svá 

určitá specifika, která do jisté míry ovlivňují, jak se mu bude ve škole dařit. V období 

mladšího školního věku, které je vymezeno od 6. roku života do 11. - 12. roku (Machová, 

1993), je nástup do školy největší změnou a výzvou. Dítě získává novou sociální roli, stává 

se školákem (Vágnerová, 2000 cit. dle Hádková, 2016). Pro úspěšný nástup do školy je třeba 

zabezpečit určitá obecná doporučení. Velkou výhodou bývá zkušený učitel, který má 

o problematiku surdopedie zájem a který bude klást důraz na svou mluvenou řeč. Během 

výuky by měl ve třídě panovat klidu řád, aby se žák se sluchovým postižením mohl dobře 

soustředit a nebyl nikým rozptylován. Aby bylo dosaženo, co největšího porozumění, měl 

by žák vidět dobře nejen na učitele, ale též i na své spolužáky. Rovněž je třeba zajistit dobrou 

akustiku ve třídě. Velkou roli hraje také umístění žáka v rámci třídy. Při výběru vhodného 

místa je nutné zohlednit hned několik věcí, a to zejména kterým uchem slyší žák lépe, kde 

tráví pedagog většinu času v době výkladu, anebo jak daleko od dětí v prvních lavicích 

většinou stojí (Jungwirthová, 2015).  

     V rámci nástupu do 1.třídy je také třeba pomýšlet na socializaci dítěte, která je pro jeho 

život ve slyšící společnosti stěžejní, neboť se slyšícími osobami bude přicházet do kontaktu 

pořád. Školní prostředí můžeme považovat pro děti se sluchovým postižením z hlediska 

socializace za nejdůležitější (Potměšil, 2007). Šedivá (2006, s. 48) hovoří o tzv. sociální 

 
1 Ačkoli víme, že od roku 2016 se používá spíše termín inkluze, pro účely této práce budu často pracovat 

s pojmem integrace. Oba termíny se prolínají, dle Pedagogického slovníku Jana Průchy (2009) označujeme 

inkluzivním vzděláváním vzdělávání začleňující všechny děti do běžných škol, kdežto integrovaným 

vzděláváním přístupy a způsoby, jak zapojit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. 
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složce integrace, která znamená „začlenění dítěte do kolektivu třídy, společné prožívání 

běžných dětských radostí i starostí společně s ostatními, navázání bližších kamarádských 

vztahů alespoň s některými spolužáky.“ Pokud by dítě mělo pocit vyloučenosti z kolektivu, 

může to u něj vést nejen k izolaci (Šedivá, 2006), ale také k přemýšlení o vlastní odlišnosti 

(Skákalová, 2016).  Riziko sociální izolace je totiž u osob se sluchovou vadou mimořádně 

vysoké (Slowík, 2016). Šedivá (2006, s. 49) však dodává, že velmi záleží i na samotném 

stupni postižení. „Ze zkušenosti víme, že integrace probíhá dobře u dětí nedoslýchavých 

s průměrnou a vyšší inteligencí, pokud se u nich neobjevují další poruchy řeči, učení nebo 

chování. Dále u dětí s těžkou poruchou sluchu za předpokladu vyšší inteligence a dobrého 

rozvoje její verbální složky, rovněž bez dalších poruch.“  

     Období staršího školního věku, které je věkově vymezeno od 11. - 12. roku života po 

15. rok života (Machová, 1993), znamená pro dítě velkou změnu hlavně proto, že jde 

o období puberty. V této fázi je nejdůležitější vzhled a projev. Pubescent v tomto období 

hledá svou identitu a chce se vymanit z vazby na rodinu. Určitým způsobem poznává sám 

sebe a utváří si vlastní myšlenky a názory (Muknšnáblová, 2014). Druhý stupeň základní 

školy klade na děti vyšší nároky, ať už na práci ve škole, tak i na samotnou přípravu, počítá 

tedy s plnou a aktivní účastí dítěte (Potměšil, 2007). Také je třeba připravit se na rozhodnutí 

týkající se profesní orientace, které nastává v deváté třídě základní školy. Ta má u osob se 

sluchovým postižením hned několik rovin, některé jsou však stejné jako u osob bez 

postižení. Jde o zdravotní hledisko, komunikaci, předpoklady a výchovu k profesní orientaci 

(Šedivá, 2006).  

     Současná doba a rozvoj společnosti umožňují dětem v období dospívání mnoho možností 

a příležitostí k rozvoji. Není to jen možnostmi vzdělání, které oproti konci minulého století 

vzrostly, ale je to také možností pestrého výběru povolání či trávení volného času. Nejde 

však jen o to, aby děti obstály ve vzdělávacím procesu. Cílem je, aby v dospělosti žily 

kvalitní a plnohodnotný život (Potměšil, 2007). 

1.1 Dopad ztráty sluchu na jedince 

Podle Horákové (2011, s. 32) „se obecně uvádí, že vývoj osobnosti jedince se sluchovým 

postižením je ovlivněn závažností sluchového postižení, dobou vzniku, obdobím 

diagnostikování vady, úrovní poskytované péče a v neposlední řadě také prostředím, v němž 
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dítě vyrůstá.“ Na tato obecná fakta navazuje Vymlátilová (in Škodová, Jedlička, 2007, s. 

472), která popisuje důvody proč jsou neslyšící děti výrazně ohroženy ve svém citovém 

vývoji - „prakticky trvale jsou vystaveny podnětové deprivaci, častěji u nich dochází k citové 

deprivaci, vztah rodič-dítě je podroben větší zátěži, mají v anamnéze vyšší počet 

perinatálních traumatu mozkových dysfunkcí, prožívají příliš častou opakovaně zklamání, 

protože nejsou schopny splnit vysoké nároky učitelů a vychovatelů, jsou obvykle ve stresu, 

pokud musejí odezírat a komunikovat slovně.“ 

     Všichni autoři se shodují v tom, že osoby se sluchovým postižením představují velmi 

heterogenní skupinu. Obecně lze tuto skupinu rozdělit na osoby nedoslýchavé, osoby 

neslyšící a osoby ohluchlé (Hádková, 2016).  I při tomto obecném rozdělení si však musíme 

být vědomi individuálních odlišností (Skákalová, 2016). Jako samostatnou skupinu dnes 

můžeme vnímat uživatele kochleárních implantátů (Doležalová, 2020). 

     Osoby nedoslýchavé jsou dle Procházkové (2006) poměrně často považovány za osoby 

slyšící, které o něco hůře slyší. Procházková (2006, s. 23) dále také poukazuje na dva 

poměrně časté názory ve společnosti o nedoslýchavých: „1) Nejsou to neslyšící, kteří jsou 

natolik silně sluchově postižení, že by komunikovali převážně znakovým jazykem a oproti 

neslyšícím mají vlastně výhodu, protože mají zbytky sluchu. 2) Nejsou to slyšící, protože jim 

jejich sluchová vada přináší ve světě slyšících jistá omezení.“ Tento velmi zjednodušený 

pohled však nemají nedoslýchavé osoby rády, protože nebere ohled na jejich různorodost 

a specifické potřeby či práva (Procházková, 2006). Přijetí jejich vady znamená používat 

kompenzační pomůcky – sluchadla či kochleární implantáty. Mnoho nedoslýchavých osob 

má zpočátku potíže se s vadou smířit a sluchadla odmítají. Není to však jen kvůli tomu, že 

by se obávaly předsudků společnosti. Často jim může nošení sluchadel být nepříjemné 

zvukově a může trvat déle, než se jim je se svým foniatrem podaří vhodně nastavit 

(Skákalová, 2016). Proces nastavování sluchadel se nazývá fitting (Lejska, 2003 cit. dle 

Skákalová, 2016).  Mezi nedoslýchavé osoby můžeme svým způsobem zařadit i uživatele 

kochleárního implantátu (KI). Pokud jde o dětské pacienty, implantace by měla proběhnout 

co nejdříve. Implantovat dítě je možné od šesti měsíců do 4 let (Černý, 2020). V praxi ale 

implantace většinou probíhá až od 1 roku, zejména kvůli celému diagnostickému procesu 

a procesu zahájení implantace. U dítěte s prelingvální percepční vadou sluchu mohou být 
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výsledky po implantaci horší. Hranici 4 let lze v tomto případě překonat pouze v případě, že 

bude prokázána dobře rozvinutá schopnost řeči, případně schopnost čtení s porozuměním 

a schopnost psát (Černý, 2020). Kochleární implantát je vhodný zejména tam, kde lze 

očekávat lepší efekt než při užívání sluchadel (Černý, 2020).  

     Osoby neslyšící se pomyslně dělí na dvě skupiny. Jedna skupina jsou „neslyšící“ 

s malým počátečním písmenem a druhá „Neslyšící“ s velkým počátečním písmenem. Ti 

s velkým počátečním písmenem se považují za vlastní společensko-etnickou minoritu 

s vlastním jazykem a kulturou. Naopak ti s malým počátečním písmenem se za členy této 

minority nepovažují a mají tendenci se plně integrovat do běžné populace (Slowík, 2016). 

Být v kontaktu s dalšími neslyšícími pomáhá neslyšícím lépe přijmout svou hluchotu 

(Skákalová, 2016). 

     Osoby ohluchlé většinou velmi špatně nesou ztrátu sluchu, protože již znají cenu sluchu 

a musí se nyní vypořádat se zcela novou životní situací. Přijetí ztráty sluchu je nejvíce 

ovlivněno dobou vzniku ztráty sluchu a připraveností na ztrátu sluchu. V případě ztráty 

sluchu v dětském věku nemusí být dopady na člověka tak zásadní jako při ztrátě sluchu 

v dospělém věku, neboť má jedinec reálnou šanci na pružnější přizpůsobení se nové situaci 

a dopady ohluchnutí lze zmenšit i vhodným vzdělávacím přístupem (Skákalová, 2016). 

Osoby s prelingvální vadou sluchu, které se sluchovou vadou narodily nebo ztratily sluch 

v dětském věku před vytvořením řeči či ukončením vývoje řeči2 (Hádková, 2016), musejí 

projít náročnou sluchovou výchovou a být včas a vhodnou formou kompenzovány. Osoby 

s postlingvální vadou sluchu, které ztratily sluch po spontánním vytvoření řeči 

a ukončeném vývoji řeči (Hádková, 2016), mají svým způsobem „výhodu“ v mluvené 

komunikaci, neboť řeč plně ovládají a vyhnou se tak vyvozování mluvené řeči logopedem. 

Ohluchnutí může způsobit nejen změnu osobní identity, ale také identity skupinové, protože 

ztráta sluchu mívá důrazný dopad i na mezilidské vztahy (Skákalová, 2016). 

     „Z psychologického hlediska znamená sluchová porucha vlastně senzorickou deprivaci. 

Dítě přichází na svět vybaveno smysly, jejichž pomocí se učí vnímat podněty, které jeho 

mikrosvět nabízí, a postupně chápat jejich význam. U sluchově postiženého dítěte chybí nebo 

 
2 Okolo 7 let věku (Barvíková et al, 2015) 
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je omezena ta část spektra, kterou představují podněty zvukové. Zvuková mapa, kterou dítě 

získává v prvních měsících života, se nevytváří nebo je značně zkreslena. Nedostatek vnímání 

a pochopení zvuků z okolí vede k ovlivnění rozvoje dítěte zejména v oblasti verbální 

inteligence, rozvoje řeči a v oblasti psychosociální.“ (Šedivá, 2006, s. 10)  

     Oblast, kterou mají osoby se sluchovým postižením nejvíce poznamenanou sluchovou 

vadou, je řeč3 (Šedivá, 2006). Horáková (2011, s. 34) podotýká, že „Dopad, který má 

hluchota na komunikaci, se často označuje za hlavní příčinu emočních poruchu poruch 

chování neslyšících. Dochází k nim zejména tehdy, když je dítě opakovaně frustrováno, 

protože komunikaci s osobami pro něj nejbližšími a významnými neprožívá jako 

uspokojivou.“ Právě kvůli omezené komunikaci s ostatními, může jedinec nabýt dojmu, že 

je izolován od ostatních. V kolektivu slyšících lidí se často neslyšící osoby cítí opuštěné, 

odmítané a nepochopené (Muknšnáblová, 2014). Můžeme však říci, že čím dříve je vada 

sluchu zjištěna a dítěti poskytnuta adekvátní péče, a to zejména v oblasti budování funkční 

komunikace, tím menší škody vznikají ve vývoji jeho osobnosti (Horáková, Gábová, Tavel, 

2020).  

     Na závěr této kapitoly je však nutné připomenout, že každý člověk je jiný a nelze stanovit 

jeden vzorec vývoje osobnosti pro všechny osoby se sluchovým postižením. Každý jedinec 

prožívá sluchovou vadu individuálně. 

1.2 Komunikační specifika žáků se sluchovým postižením 

Po diagnostickém procesu je nutné porozumět všem možnostem následné péče o dítě 

s postižením sluchu, která by měla mít multidisciplinární charakter a zároveň by měla 

pokrývat všechny důležité oblasti (včasná intervence, nastavení funkční komunikace 

s dítětem, kvalitní logopedická péče). Pravidelná logopedická péče je pro dítě se sluchovým 

postižením naprosto nezbytná a je zajišťovaná v ambulancích klinických logopedů. Pokud 

má za sebou dítě kochleární implantaci, je logopedická péče o něj zajištěna v centrech 

kochleárních implantací (v Praze, Ostravě, Hradci Králové, v Brně). Odborník by během 

sluchové rehabilitace měl dodržovat zásady respektování dosažené úrovně a dosavadních 

zkušeností dítěte. S dítětem by však měli pracovat aktivně i rodiče v domácím prostředí 

 
3 Řeč mají ovšem zasaženou hlavně osoby, které nebyly včas diagnostikované, jejich sluchová vada nebyla 

včas kompenzovaná nebo mají velmi těžkou ztrátu sluchu. 
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(Horáková, Gábová, Tavel, 2020). To, zda bude sluchová rehabilitace a následná 

logopedická péče úspěšná záleží na několika faktorech, z nichž jedním z nejdůležitějších je 

právě dítě samotné. Hlavními ukazateli u něj jsou jeho schopnosti, kognitivní úroveň, nadání 

a předpoklady pro rozvoj mluvené řeči. Předním cílem logopeda je rozvinout u dítěte 

maximální možnou funkční komunikaci, přičemž volba komunikačního systému záleží buď 

na rozhodnutí rodičů, nebo na prostředí, kde se dítě pohybuje (Horáková, 2012). Doležalová 

(2020, s. 2) podotýká, že „hledání adekvátního komunikačního systému je problémem, který 

s různou mírou úspěšnosti řešila již řada odborníků.“ Potřeba komunikovat je obecnou 

lidskou potřebou. Osoby s postižením sluchu využívají ke vzájemné komunikační interakci 

řadu komunikačních systémů verbální povahy, které dle jejich formy existence rozlišujeme 

na auditivně-orální komunikační systémy (mluvená řeč, čtení a psaní, odezírání) 

a vizuálně-motorické komunikační systémy (prstové abecedy, umělé znakové systémy, 

znakový jazyk) (Langer, Kučera IN Ludíková, Kozáková et al, 2012). 

     Pod auditivně-orální komunikační systémy řadíme mluvenou řeč, čtení a psaní 

a odezírání (Langer, Kučera IN Ludíková, Kozáková et al, 2012). Cílem tohoto 

komunikačního systému je osvojení mluvené řeči. Úspěšnost auditivně-orálního přístupu při 

reedukaci jedinců se sluchovým postižením závisí i na volbě kompenzační pomůcky 

(sluchadla nebo kochleární implantát). U dětí s kochleárním implantátem se auditivně-orální 

přístupy zavádí již před samotnou implantací, protože se předpokládá, že po implantaci 

budou komunikovat mluvenou řečí (Hádková, 2016). 

     Vizuálně-motorické komunikační systémy používají specifické vizuálně-pohybové 

prostředky, které vnímáme zrakem. Řadí se sem prstové abecedy, umělé znakové systémy 

a znakový jazyk. Z hlediska jejich podstaty můžeme tyto systémy rozdělit na dvě skupiny. 

První skupinou jsou přirozené znakové jazyky, neboť vznikly dlouhodobým přirozeným 

vývojem. Zde jako zástupce můžeme uvést národní znakové jazyky neslyšících. Druhou 

skupinu jsou uměle vytvořené systémy, které vycházejí z většinového mluveného jazyka (na 

našem území českého jazyka) a které zároveň umožňují i vzájemnou komunikaci slyšících 
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a neslyšících. Sem řadíme prstové abecedy, manuálně kódované mluvené jazyky (např. 

znakovaná čeština) a Gestuno4 (Langer, Kučera IN Ludíková, Kozáková et al, 2012). 

     Pokud se dítě s přidělenou kompenzační pomůckou sžije a bude s ní dobře slyšet, bude 

jeho řečový vývoj probíhat takřka identicky jako řečový vývoj slyšícího dítěte. Dostaví se 

jen určité zpoždění, které je dáno tím, že málokdy je sluch kompenzován již 

v novorozeneckém věku. Kvalitní kompenzace sluchu je pro rychlý rozvoj mluvené řeči 

stěžejní. V době nástupu do školy by mělo být dítě jak v aktivní, tak v pasivní řeči na stejné 

úrovni jako dítě bez sluchového postižení. Některé děti se sluchovým postižením dokážou 

i ve vývoji mluvené řeči předehnat své slyšící vrstevníky. Pokud jde o samotnou rychlost 

vývoje mluvené řeči, existují určité faktory, které na ní mají vliv. Prvním faktorem je věk 

při přidělení funkční kompenzační pomůcky. Může se stát, že dítěti bude kompenzační 

pomůcka přidělena například až v pátém roce. To znamená, že předtím dítě mluvenou řeč 

takřka vůbec nevnímalo a její vývoj kvůli tomu bude nyní pomalejší. Dalšími faktory jsou 

frekvence řeči rodičů k dítěti, věk při zahájení rané péče, neverbální inteligence a velikost 

ztráty sluchu (Jungwirthová, 2015). 

     Jiná situace bude v rodině slyšících rodičů a neslyšícího dítěte a jiná v rodině neslyšících 

rodičů a neslyšícího dítěte. V rodině slyšících rodičů má sluchové postižení vliv na vztahy 

rodičů a dítěte a na jejich vzájemnou interakci. Slyšící rodiče si často nevědí se svým 

neslyšícím dítětem rady a jsou odkázáni na odborníky (Horáková, 2012). Neslyšící děti 

slyšících rodičů se také mohou nacházet ve stavu, který označujeme jako bezjazyčí 

(Houšková, Červinková, 2004). To znamená, že nedisponují dostatečnými jazykovými 

kompetencemi v žádném dorozumívacím systému. Tedy neovládají běžnou češtinu ani 

znakový jazyk (Slowík, 2016). V rodině neslyšících rodičů nespatřují rodiče při výchově 

neslyšícího rodiče žádný problému komunikují s ním znakovým jazykem (Horáková, 2012). 

Další specifickou skupinou jsou CODA (Children Of Deaf Adults) děti. Tato zkratka 

označuje slyšící děti neslyšících rodičů. Tato skupina vyrůstá ve dvou světech – ve světě 

neslyšících a ve světě slyšících. Tyto děti bývají bilingvální, doma komunikují ve znakovém 

 
4 Dle Pavla Kučery (2002) je Gestuno „nadnárodní, internacionální znakový systém určený zejména pro 

tlumočení oficiálních textů. První slovník Gestuna vydala Britská asociace neslyšících. Snahu o rozšiřování 

tohoto mezinárodního znakového systému představuje vydání slovníku Gestuna v roce 1979 ve Varně. 

Největší zkušenosti z využívání Gestuna má Bulharsko. Kromě Bulharska se Gestuno uplatňuje jen v několika 

zemích a dosud jen velmi úzkou skupinou profesionálů.“ 
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jazyce a mimo domov v českém jazyce. Většina CODA dětí má také zkušenost s tlumočením 

pro své rodiče. Některé z nich se tedy i v dospělosti stanou profesionálními tlumočníky 

(Kratochvílová, 2007). 

1.3 Možnosti vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

Během posledních 30 let došlo k velkému technickému pokroku, který zásadně změnil 

přístup k výchově, rehabilitaci a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Tehdy nebyly tak 

kvalitní diagnostické postupy jako známe dnes a ani tak kvalitní kompenzační pomůcky. Ve 

většině škol pro děti se sluchovým postižením, které na našem území fungovaly v období 

komunistického režimu, byl znakový jazyk zakázán. Trendem bylo vést děti k orálnímu 

způsobu komunikace a tím udržovat homogenní společnost. Ani logopedická péče tehdy 

nebyla zárukou velkého pokroku. V dnešní době je situace odlišná, a i děti s těžkými vadami 

sluchu mohou být vhodně kompenzovány. Díky tomu se také zvýšil počet dětí se sluchovým 

postižením, které navštěvují běžnou mateřskou školu či běžnou základní školu 

(Jungwirthová, 2015).  

     V oblasti preprimárního vzdělávání mají dnes děti se sluchovým postižením na výběr 

buď běžnou mateřskou školu nebo mateřskou školu pro sluchově postižené. Je důležité 

podotknout, že od školního roku 2017/2018 byla zavedena povinnost předškolního 

vzdělávání pro děti, které do začátku školního roku dovrší 5 let. Tato povinnost neplatí pro 

děti s hlubokým mentálním postižením.5 Tuto informaci můžeme najít ukotvenou ve druhé 

části školského zákona, tedy zákona č.561/2004 Sb., konkrétně v § 34a nebo přímo na 

stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Předškolní vzdělávání. 

Pokud se však dítě se sluchovou vadou rozvíjí řečově dobře a uvažujeme o běžné mateřské 

škole, není žádný důvod pro odkládání nástupu do mateřské školy až na povinný poslední 

rok (Jungwirthová, 2015). Jedním ze základních úkolů mateřských škol je příprava dítěte na 

školní docházku (Doležalová, 2012). Cílem mateřské školy pro sluchově postižené je pro 

děti se sluchovým postižením hlavně rozvoj komunikačních schopností (Hádková, 2016). 

     V případě primárního vzdělávání mají děti se sluchovým postižením možnost vzdělávat 

se buď v běžné základní škole, nebo škole pro sluchově postižené žáky (Doležalová, 2012).  

 
5 MŠMT, 2019. Nejčastější dotazy o předškolním vzdělávání. 
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     Sekundární vzdělávání je zaměřené hlavně na profesní uplatnění. Žáci se sluchovou 

vadou mají dnes širokou škálu možností: střední odborná učiliště, odborná učiliště, běžné 

střední školy a střední školy pro sluchově postižené (Doležalová, 2012). Hádková (2016) 

možnosti sekundárního vzdělávání rozvíjí ještě o praktickou školu pro sluchově postižené 

a gymnázium pro sluchově postižené. 

     V případě terciálního vzdělávání mohou žáci se SVP navštěvovat i vyšší odborné či 

vysoké školy. Na většině vysokých škol probíhá podpora studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami formou poradenských center. Nejstarší univerzita České republiky, 

Univerzita Karlova, má péči o studenty a uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

ošetřenou dokumentem Minimální standardy podpory poskytované studentům 

a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově (Opatření 

rektora č.25/2008) a jeho novelou Standardy podpory poskytované studentům 

uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze 

(Opatření rektora č.9/2013) (Hádková, 2016). Novela byla roku 2017 znovu upravena, nyní 

jí lze dohledat pod Opatřením rektora č.23/2017. 

1.4 Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základních školách 

hlavního vzdělávacího proudu 

O tom, zda bude dítě se sluchovým postižením do běžné základní školy přijato, rozhoduje 

ředitel školy s přihlédnutím k doporučení ze speciálně pedagogického centra (Hádková, 

2016). Hlavní rozhodnutí je však na rodičích, neboť ředitel by měl dítě do spádové školy 

přijmout i tehdy, pokud má nějaké zdravotní postižení. Před nástupem do běžné základní 

školy by dítě se sluchovou vadou totiž mělo absolvovat vyšetření školní zralosti. 

Nejvhodnější je toto vyšetření absolvovat právě v rámci speciálně pedagogického centra, 

kde jsou pracovníci se sluchovým postižením více obeznámeni a mají v této oblasti i více 

zkušeností. Vyšetření ale také může provést i psycholog. U dětí, které jsou narozeny na jaře 

či v létě považujeme odklad školní docházky za vhodný. Být nejmladším dítětem ve třídě 

a být zároveň i osoba se sluchovým postižením nemusí být totiž snadné (Jungwirthová, 

2016). Dle školského zákona, tedy zákona č. 561/2004 Sb., lze odklad školní docházky udělit 

na jeden rok nebo dva roky (ve výjimečných případech). Pro nástup dítěte se sluchovou 

vadou do školy je také třeba zhodnotit schopnost dítěte používat kompenzační pomůcku 
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(sluchadlo nebo kochleární implantát). Dítě by na pomůcku mělo být zvyklé a zvládat její 

běžnou údržbu (idetskysluch.cz). Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

umožňuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vzdělávání žáků nadaných, která definuje podpůrná opatření při vzdělávání 

těchto žáků. Tito žáci se mohou vzdělávat v běžné základní škole právě za použití 

dostupných podpůrných opatření, kterými mohou být například asistent pedagoga, 

kompenzační pomůcky, vypracování IVP atd. (Pospíšilová, 2012). O tom, zda bude dítě 

integrováno i s využitím podpory asistenta pedagoga, rozhoduje vždy školské pedagogické 

zařízení (Jungwirthová, 2015). 

     Před samotným nástupem dítěte se sluchovým postižením do školy obvykle proběhne 

úvodní schůzka, které se zúčastní všichni pedagogové, kteří na výuce žáka budou 

participovat, případně také zástupkyně pro první stupeň, výchovný poradce, školní 

psycholog či speciální pedagog. Obvykle se vedení této schůzky ujímá speciální pedagog ze 

školského poradenského zařízení, tedy buď ze speciálně pedagogického centra, nebo 

z pedagogicko-psychologické poradny. Ten pak přítomné seznámí s pravidly integrace dětí 

se sluchovým postižením a také se samotnou situací daného dítěte (jeho úrovní, osobností, 

silnými a slabými stránkami atd.). Účast rodičů není povinná, pokud se ale rodiče zúčastní, 

mohou přítomným doplnit důležité informace či odpovědi na jejich otázky (Jungwirthová, 

2015). 

     V průběhu prvních dvou let školní docházky je optimální, aby speciální pedagog ze 

školského poradenského pracoviště docházel na náslechy. V začátcích vzdělávání jsou 

vhodné dva za školní rok, ve vyšších třídách s dobře integrovaným dítětem stačí jeden za 

školní rok. Během těchto náslechů sleduje odborník, zda nemá žák se sluchovým postižením 

nějaké výraznější potíže a poté konzultuje vzdělávání tohoto žáka i se samotnými učiteli. 

Závěry, k nimž tento odborník dojde, představují důležité vodítko pro další práci s tímto 

dítětem (Jungwirthová, 2015). Pokud pracovník školského poradenského zařízení dojde 

k závěru, že samotná podpůrná opatření v běžné základní škole nepostačují k naplňování 

vzdělávacích možností žáka, doporučí tomuto zařízení zařazení žáka do speciálně zřízené 

školy či třídy pro žáky se sluchovým postižením (Pospíšilová, 2012). 
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1.5 Úspěšná integrace žáka se sluchovým postižením do základních škol 

hlavního vzdělávacího proudu 

Faktory, které ovlivňují úspěšnou integraci dítěte se sluchovou vadou, jsou následující: 

stupeň vady sluchu dítěte, studijní předpoklady a inteligence dítěte, jeho osobnostní 

vlastnosti, schopnost využívat případné zbytky sluchového vnímání, vlastní motivace dítěte 

a motivace pedagogů a rodinných příslušníků (Pospíšilová, 2012). Jurgwirthová (2015) 

dodává, že zcela klíčovým faktorem je právě postoj učitele. Pedagogové mohou mít často 

obavy, že situaci nezvládnou, protože s dítětem se sluchovou vadou nemají zkušenosti. 

Dalším jejich častým argumentem proti integraci může být i smýšlení, že tyto děti patří do 

speciální školy, kde jim bude lépe mezi „svými“. Během několika týdnů strávených výukou 

tohoto žáka ale většina těchto argumentů opadne a pak se nárazově řeší pouze nějaké 

technické detaily. Učitelé žáka by měli vsadit na svou intuici a zároveň se také nebát přiznat, 

když si s něčím nevědí rady ((Jungwirthová, 2015). 

     Rodiče dítěte se sluchovým postižením se také mohou obávat posměchu ze strany jeho 

spolužáků. Mnohaleté zkušenosti s integrací těchto dětí nám však ukázaly, že dítě se 

sluchovou vadou není ohroženo posměchem o nic více než kterékoli z dětí ve třídě. Přehnaná 

obava ze strany rodičů může mít na integraci dítěte negativní vliv (Jungwirthová, 2015). 

1.6 Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základních školách pro 

sluchově postižené žáky 

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách pro sluchově postižené ošetřuje 

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ředitelé těchto škol mají 

plně v kompetenci volbu komunikačního přístupu. Mají na výběr auditivně-orální přístup, 

bilingvální přístup nebo totální komunikaci6. Cílem těchto škol je maximální a všestranný 

rozvoj žáků se sluchovým postižením. Docházka do těchto škol může být prodloužena o rok, 

to znamená, že místo 9 let navštěvuje žák základní školu 10 let. Důvodem pro prodloužení 

docházky bývá nejčastěji rozklad prvního či devátého ročníku na dva roky. Vyhláška 

č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
6 „Totální komunikace je filozofie spojující vhodné aurální, manuální a orální mody komunikace tak, aby se 

zajistila efektivní komunikace se sluchově postiženými a zároveň také mezi nimi.“ (Potměšil, 2003, s. 133) 
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a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, upravovala také počty žáků ve třídách škol pro 

sluchově postižené. Taková třída mohla mít nejméně 6 a nejvíce 14 žáků. Pokud se však 

jednalo o žáky s těžkými sluchovými vadami, mohli být v jedné třídě nejméně 4 žáci 

a nejvíce žáků 6 (Hádková, 2016). Tato vyhláška byla však zrušena a nahradila jí vyhláška 

č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Počty žáků v ní nebyly upraveny, změnila se však formulace o žácích s těžkým zdravotním 

postižením. Byla nahrazena stanoviskem, že pokud školské poradenské zařízení shledá, že 

počet 6 až 14 žáků ve třídě způsobuje nenaplňování vzdělávacích potřeb žáků, změní se 

jejich počet na 4 až 6 žáků7. 

     Bohužel tyto základní školy nejsou v České republice všude, kde by byly potřeba. Někdo 

žije v regionu, kde není ani jedna, jiný má ve svém regionu těchto škol i více. Právě kvůli 

nedostupnosti těchto škol se jim rodiče často brání. Pokud totiž rodina nemůže do školy 

každý školní den žáka vozit, musí se ubytovat na internátu (Jungwirthová, 2015). V současné 

době sídlí základní školy pro sluchově postižené v těchto místech: Praha (disponuje dokonce 

třemi), Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Valašské Meziříčí, Brno, Olomouc 

a Ostrava. K tomuto seznamu můžeme ještě přidat školy, které sice původně vzdělávaly jen 

žáky se sluchovým postižením, ale dnes pracují i s dětmi s narušenou komunikační 

schopností či dětmi s poruchami autistického spektra: Liberec, Ivančice, Kyjov (Hádková, 

2016). Některé školy mají v jednom areálu zajištěné jak předškolní vzdělávání, tak základní 

a střední vzdělávání. To je dle názoru autorky práce velká výhoda právě pro žáky, kteří 

musejí být ubytováni v internátu, neboť si již v průběhu docházky do mateřské školy 

zvyknou na danou školu a její prostředí. Velkou výhodou je u některých škol i speciálně 

pedagogické centrum sídlící přímo v areálu. 

     Jak již bylo řečeno, někteří žáci musejí pro vzdělávání na těchto školách absolvovat pobyt 

v internátu. Hádková (2016) podotýká, že internáty dnes má většina těchto škol. Na těchto 

internátech lze sice předpokládat, že děti mají krátkodobý i dlouhodobý program připraven 

tak, aby se naplnily všechny pedagogické i speciálně-pedagogické potřeby a zásady, ale také 

 
7 § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiu žáků 

nadaných – znění od 01.01.2021 
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lze předpokládat silný vliv organizovanosti, ztrátu soukromí či možnost prosadit vlastní 

názor nebo přání (Potměšil, 2007).  

     Rodiče volí školu pro sluchově postižené v případě, že dítě má v 6 či 7 letech tak velkou 

komunikační opožděnost, že by výuku v běžné základní škole nezvládlo ani s asistentem 

pedagoga. Tyto děti většinou nejsou ani vhodně sluchově kompenzovány a komunikují jen 

znakovým jazykem. Povětšinou to bývají děti ze sociálně slabších rodin, kde je dosažení 

kvalitní kompenzace sluchu velmi obtížné. Může však jít i o děti dostatečně kompenzované 

u kterých se mluvená řeč nevyvíjí tak rychle8 (Jungwirthová, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 Může se však jednat i o děti Neslyšících rodičů, které vyrůstají jako členové komunity, komunikují znakovým 

jazykem a snaha o kompenzaci sluchu tam ani není. 
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2 Povolání asistent pedagoga 

Profese asistenta pedagoga je jedním z nejdůležitějších mechanismů podpory ve vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Němec et al, 2017). Hlavním cílem působení 

asistenta pedagoga je podpora učitele při práci s těmi žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru 

podpory ve vzdělávání. Pozice asistent pedagoga a její působení samotné, je jedním 

z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání9. V dokumentu Strategie vzdělávání 2020 je mezi 

priority zařazen bod „podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů 

nadání, a to na principu individualizace podpory“10. 

     Povolání asistent pedagoga existuje na českých školách už více než čtvrt století. 

Přelomovým školník rokem pro tuto profesi se stal rok 1997/1998. Tehdy ve školách začali 

asistenti pomáhat ve větší míře, a to dvěma skupinám žáků – žákům se zdravotním 

postižením a žákům se sociálním znevýhodněním (Němec et al, 2015). 

     Pro podporu první skupiny žáků, tedy žáků se zdravotním postižením, byla klíčová 

vyhláška č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. Ta 

umožňovala, aby se ve vybraných speciálních třídách mohli vyskytovat hned dva 

pedagogičtí pracovníci, tedy pedagog a asistent pedagoga. Tehdy toto povolání vykonávali 

spíše muži v rámci civilní služby. Umožnilo jim to tak obejít tehdy ještě povinnou službu 

v armádě (Němec et al, 2015). 

     Pro podporu druhé skupiny, tedy žáků se sociálním znevýhodněním, byl tou dobou 

důležitý dokument od MŠMT s názvem Informace o zřízení romského asistenta na základní 

a zvláštní škole. Díky tomuto dokumentu byla pozice asistenta oficiálně zavedena pro účely 

podpory sociálně znevýhodněných romských žáků. Pozice tedy sloužila podpoře romských 

žáků, a i sám asistent byl Rom. Práce romských asistentů se tehdy ve školách setkala s velmi 

dobrou odezvou. Pozice romského asistenta byla roku 2001 přejmenována na vychovatele – 

asistenta učitele, a to na základě metodického pokynu MŠMT, který se nazýval Metodický 

pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním 

 
9 Národní ústav pro vzdělávání: Asistent pedagoga. 
10 MŠMT: Strategie vzdělávací politiky 2020. 
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a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele. Od té doby tato profese už nebyla 

svázána s romskou etnicitou (Němec et al, 2015). 

     Nový školský zákon, zákon č.561/2004 Sb., který začal platit k 1. 1. 2005, asistentskou 

profesi sjednotil. Pozice dostala název asistent pedagoga a tento název byl jednotný jak 

v případě asistence žákům se zdravotním postižením, tak i v případě asistence žákům se 

sociálním znevýhodněním (Němec et al, 2015). 

     Na otázku, jakým způsobem je profese asistenta pedagoga využívaná v zahraničních 

zemích odpovídá výzkum Michaela F. Giangreca a Mary Beth Doyle z roku 2007. Mimo 

jiné nabízí i výčet několika zemí a u nich nastiňuje, jakým způsobem tam profese asistenta 

pedagoga funguje či nefunguje. Citovaný výzkum byl do práce zařazen zejména proto, aby 

byly zřetelné rozdíly mezi asistenty pedagoga u nás asistenty pedagoga ve světě. 

     Z evropských zemí vybrali autoři tyto zástupce: Finsko, Německo, Island, Irsko, 

Španělskou Maltu. Ve Finsku pracují asistenti pedagoga jen s žákem se speciálními 

vzdělávacími potřebami a nikoli s celou třídou. V posledních letech se ve Finsku zvyšuje, 

jak počet asistentů, tak i počet speciálních učitelů. V Německu pracují asistenti většinou bez 

nutnosti jakéhokoli vzdělání. Obvykle podporují pouze jim přiděleného žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami a nepracují tedy s celou třídou. Na Islandu se první pokus 

o zapojení asistentů pedagoga do výuky uskutečnil roku 1996. Asistují zde obvykle ženy, 

které k výkonu této pozice nepotřebují žádné školení. Jsou však ale motivovány k tomu, aby 

navštěvovaly speciální kurzy. Mimo podpory žáků mají i jiné povinnosti – dozorují na 

chodbách, pomáhají v době oběda, krátkodobě zastupují učitele a tím mu usnadňují práci. 

Pokud se stane, že je asistent přidělen opravdu těžce postiženému žákovi, často s tím asistent 

nesouhlasí, protože o tyto těžce postižené děti by se dle jejich názoru měli starat vyškolení 

speciální pedagogové. To, zda obec najme asistenta nebo speciálního pedagoga se ale liší 

finančně. Asistentský plat představuje pro obec mnohem menší finanční výdaj než plat 

speciálního pedagoga. V Irsku se asistenti nazývají „special needs assistants“. Oficiálně by 

neměli mít žádnou učitelskou roli, v praxi jí ale někteří mají, a to i přesto, že by za to mohli 

být sankciováni. Žákům s poruchami učení obvykle tito asistenti přidělováni nejsou. Školy, 

které pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami tohoto asistenta chtějí by měly 

zároveň podat žádost o příspěvek z kterého se částečně tento asistent hradí. Ve Španělsku 
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jsou asistenti značeni jako „educadores“. Tito asistenti nejsou využíváni v běžných školách, 

jsou přítomni pouze ve speciálních školách, kde pedagogům pomáhají se žáky s těžkým 

zdravotním postižením. Na Maltě jsou pedagogičtí asistenti využíváni k podpoře studentů 

se zdravotním postižením v tzv. inkluzivních třídách. Pozici asistenta vykovávají na Maltě 

jak osoby bez speciálního vzdělání, tak osoby, které absolvovaly dvouletý studijní program 

na Maltské univerzitě. Po absolvování tohoto programu se jim říká „facilitators“ a jsou plně 

vyškolenými asistenty. Speciální učitele Malta nemá, využívá odborníků z jiných oblastí 

(zejména psychologů). Potenciál těchto „facilitators“ se nadále vyvíjí (Giangreco and Doyle, 

2007)11. 

     V Kanadě je obsah práce asistenta pedagoga jiný v každé její provincii. Pedagogové 

a asistenti mají také nedostatek času na plánování společných vyučovacích hodin. Efektivní 

inkluzivní vzdělání zároveň také požaduje, aby výuka brala v potaz různé úrovně žáků 

(Giangreco and Doyle, 2007)12. 

     Zástupce střední Ameriky, stát Honduras, má národní strategii inkluze sice zavedenou 

od roku 1992, ale její provedení zůstává velmi pomalé. Asistenti pedagoga zde nejsou 

využíváni kvůli velmi špatné ekonomické situaci (Giangreco and Doyle, 2007)13. 

     V Jižní Africe si mohou asistenta pedagoga dovolit jen bohatí, protože tato profese není 

financována státem. Často ho rodiče platí dětem s těžkým zdravotním postižením, aby mohly 

být přijaty do školy. Bohužel častým nešvarem zde je, že se učitel dítěte snaží své povinnosti 

ve vzdělávání tohoto dítěte naložit na bedra jeho asistenta (Giangreco and Doyle, 2007)14. 

     Vietnam, Hongkong a Singapur jsou zástupci asijských zemí. Městský stát Hongkong, 

klade na pedagogy vysokou míru administrativní zátěže. Proto toho má asistent pedagoga na 

starost velmi mnoho – odpovědnost za vyučování, vedení doučovacích hodin, povinnosti 

v rámci společného učebního plánu, pomocné vyučování a další povinnosti požadované ve 

škole. Vietnam v současné době nevyužívá v inkluzivním vzdělávání asistenty, nýbrž 

konzultanty, vyškolené pedagogy, speciální pedagogy, poskytovatele souvisejících služeb 

a vrstevníky, kteří pomáhají jedinci se začlenit. Ve Vietnamu tedy podporuje žáka se 

 
11  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
12  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
13  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
14  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
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speciálními vzdělávacími potřebami celý tým lidí. V Singapuru jsou studenti se středně 

těžkým postižením zařazováni do všeobecných škol. Školy hlavního vzdělávacího proudu 

totiž nabízejí pro žáky se zdravotním postižením jen velmi malou podporu. Učí je jen učitelé, 

bez opory asistenta. Singapur chce do budoucna asistenty pedagoga do inkluzivního 

vzdělávání zahrnout více a nabídnout žákům se zdravotním postižením i jiné alternativy15. 

     V závěru výzkumu autoři podotýkají, že v současné době neexistuje žádná mezinárodní 

shoda či ustanovení, které by přesně stanovovalo, jak moc by měli být asistenti pedagoga 

využíváni, okolnosti zaručující jejich zapojení, povinnosti asistentů a tak dále. Také uvádějí, 

že většina zemí světa je ještě stále daleko od zapojování lidí se zdravotním postižením do 

škol hlavního vzdělávacího proudu (Giangreco and Doyle, 2007)16. Je však důležité si 

uvědomit, že výzkum je starý 15 let, a tedy můžeme konstatovat, že dnes se situace výrazně 

proměňuje a dochází ke stále většímu zapojování osob se zdravotním postižením nejen do 

společnosti, ale i do běžných škol. 

2.1 Legislativní ukotvení a kvalifikační požadavky 

Pracovní pozice asistent pedagoga byla ustanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Samotné 

kvalifikační požadavky na toto povolání upravuje zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících (Morávková Vejrochová et al, 2015).  V tomto zákonu popisuje získání 

odborné kvalifikace § 20. Tento paragraf asistenty dělí na dvě skupiny: 

     První skupina asistentů zahrnuje ty z nich, kteří vykonávají přímou pedagogickou 

činnost ve třídě, kde se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nebo ve škole, kde probíhá vzdělávání dětí či žáků formou individuální integrace. Tito 

asistenti získávají odbornou kvalifikaci po absolvování vysokoškolského studia 

v pedagogickém oboru, nebo vysokoškolským vzděláním jiného akreditovaného studijního 

programu (program celoživotního vzdělávání orientovaný na pedagogiku, studium 

pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga), nebo absolvováním vyšší odborné školy 

pedagogického zaměření, nebo absolvováním vyšší odborné školy jiného akreditovaného 

programu (program celoživotního vzdělávání orientovaný na pedagogiku, studium 

 
15  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
16  Přeloženo autorkou bakalářské práce 
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pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga), nebo středoškolským vzděláním 

v pedagogickém oboru zakončeným maturitní zkouškou, nebo středoškolským vzděláním 

jiného akreditovaného programu s maturitní zkouškou (program celoživotního vzdělávání 

orientovaný na pedagogiku, studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga)17.  Portál 

pro školní asistenty a asistenty pedagogů označuje tuto skupinu asistentů jako asistenty 

vyšší úrovně činnosti18.  

     Druhá skupina asistentů zahrnuje ty asistenty, kteří vykonávají přímou pedagogickou 

činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, nebo školském zařízení pro 

zájmové vzdělávání, nebo ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro 

preventivně výchovnou péči. Tito asistenti získávají odbornou kvalifikaci absolvováním 

středoškolského vzdělání s výučním listem a studiem pedagogiky, nebo středním 

vzděláváním ukončeným výučním listem v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu 

asistentů pedagoga, nebo středním vzděláním bez maturity či výučního listu a studiem 

pedagogiky či studiem pro asistenty pedagoga19. Portál pro školní asistenty a asistenty 

pedagogů označuje tuto skupinu asistentů jako asistenty nižší úrovně činnosti20. 

     Studium pedagogiky a Studium pro asistenty pedagoga jsou názvy kvalifikačních 

kurzů. Popis těchto kurzů zahrnuje vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, v § 3u v § 4. Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga trvá v rozsahu 

nejméně 80 hodin21a zakončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou 

zkouškou před komisí22. Studium pro asistenty pedagoga trvá nejméně v rozsahu 120 

hodin23a ukončuje se závěrečnou zkouškou před komisí24. Podle výše kvalifikace a délky 

 
17  § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – znění od 12.01.2016 
18Portál pro školní asistenty a asistentů pedagogů: Kvalifikační předpoklady. 
19 § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – znění od 12.01.2016 
20Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů: Kvalifikační předpoklady. 
21 § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisiu kariérním systému pedagogických pracovníků – znění od 25.11.2014 
22 § 3 odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisiu kariérním systému pedagogických pracovníků – znění od 25.11.2014 
23 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisiu kariérním systému pedagogických pracovníků – znění od 25.11.2014 
24 § 4 odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisiu kariérním systému pedagogických pracovníků – znění od 25.11.2014 
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praxe je stanovován asistentův plat, který se pohybuje od čtvrté platové třídy do maximálně 

osmé či deváté platové třídy25. 

2.2 Náplň práce 

Asistent pedagoga je druhý pedagogický pracovník ve třídě. Jeho základním úkolem je 

podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Přímá práce se žáky se 

speciálně vzdělávacími potřebami je samozřejmě doplněna i o další činnosti. Mezi tyto 

činnosti patří zejména komunikace s rodinami žáků, tvorba pomůcek a učebních materiálů 

a podpora učitele s organizací (Němec, Michalík IN Morávková Vejrochová et al, 2015).  

     Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, v § 5 uvádí hlavní činnosti, které asistent dělá. Jsou to: „pomocné 

výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při adaptaci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na školní prostředí, pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými 

zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze 

a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu 

se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby a pomocné 

výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.26“  

     Příručka Standard asistenta pedagoga (2015, s. 16 - 17) rozděluje činnosti asistentů 

pedagoga do následujících kategorií: „Individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se 

SVP v rámci vyučování přímo ve třídě, individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se 

SVP v rámci vyučování mimo třídu, práce asistenta pedagoga s žáky bez speciálních 

vzdělávacích potřeb, pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu na vyučování, společná 

příprava s učitelem, doučování žáků, komunikace s rodiči žáků, konzultace s poradenskými 

pracovníky.“ 

 
25Portál pro školní asistenty a asistentů pedagogů: Kvalifikační předpoklady. 
26 § 5 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných – znění od 01.01.2021 
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     Jedním z hlavních problémů, kterým asistenti pedagoga čelí, je zahrnutí nepřímé 

pedagogické činnosti do úvazku. Současná legislativa totiž umožňuje řediteli školy, aby do 

pracovní náplně asistenta pedagoga uvedl pouze přímou pedagogickou činnost. 

Z dosavadních zkušeností ale jasně víme, že nepřímá pedagogická činnost asistenta zvyšuje 

efektivitu jeho práce. Nepřímá pedagogická činnost asistenta by měla kromě společné 

přípravy s učitelem zahrnovat i samostatné přípravy, konzultace s poradenskými 

pracovníky, účast na pedagogických radách a samostudium (Němec, Michalík IN 

Morávková Vejrochová et al, 2015). Za alarmující zjištění lze považovat skutečnost, že 

úvazky asistentů pedagoga jsou v případě, že ředitel využije možnosti nepřímou 

pedagogickou činnost do úvazku nezahrnout, v rozporu se zákonem o pedagogických 

pracovnících. Ten totiž v § 22a jasně stanovuje, že pedagogičtí pracovníci vykonávají 

v pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou 

činností, tedy nepřímou pedagogickou činnost. A protože je asistent pedagoga podle zákona 

o pedagogických pracovnících pedagogickým pracovníkem, měla by tedy i jeho pracovní 

pozice mít nepřímou pedagogickou činnost v úvazku zahrnutou. Asistenti by tedy formálně 

neměli nepřímou pedagogickou činnost vykonávat, protože za ní nedostávají zaplaceno. 

Tato skutečnost může mít negativní vliv na efektivitu podpory žáků se speciálně 

vzdělávacími potřebami (Němec et al, 2017). Na základě výzkumu z roku 2021, kterého se 

zúčastnilo 663 asistentů, víme, že 44,2 % z nich stále nemá nepřímou pedagogickou činnost 

v úvazku zahrnutou27. 

2.3 Vlastnosti a dovednosti 

Ihned po kvalifikačních požadavcích jsou v povolání asistenta pedagoga důležité i některé 

konkrétní kompetence a osobnostní dispozice. Za základní můžeme považovat: pozitivní 

vztah k dětem, schopnost komunikace s pedagogy, schopnost komunikace s rodiči žáků, 

trpělivost, důslednost, schopnost učit se od kolegů asistentů i učitelů. Samozřejmě zde hraje 

velkou roli individualita daného asistenta. Vliv mají nejen jeho schopnosti, ale i odlišnosti 

v typologických rysech, věk, pohlaví, zkušenosti, potřebné znalosti a další faktory. 

(Kulštrunková IN Morávková Vejrochová et al, 2015).  

 
27 Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů: Jak vidí asistenti standardy své práce? 
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     Kromě předpokládaných osobnostních předpokladů by měl asistent mít i určitá 

osobnostní specifika. Jako příklady můžeme uvést: nenásilné a přirozené chování, 

uplatňování prvků asertivní komunikace, schopnost udržování přátelské atmosféry, 

schopnost navozování pocitu bezpečí, dělání kompromisů, umění naslouchat, nadšení pro 

svou práci, kreativita, individuální přístup, otevřenost novým pomůckám či metodám a tak 

dále (Kulštrunková IN Morávková Vejrochová et al, 2015). 

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů popisuje některé schopnosti a dovednosti, 

které by měli asistenti mít. Jde zejména o kladný vztah k dětem, a to i k těm se sociálním 

znevýhodněním. Dále by asistent měl mít potřebné znalosti, které bude využívat během 

každodenních činností s žákem. Asistent by také měl být empatický a trpělivý, zejména 

v situacích, kdy jeho svěřeným žákům něco nejde a je třeba neustálé opakování. Aby mohl 

asistent vykonávat správně svou přímou pedagogickou činnost, měl by vždy pracovat pod 

vedením učitele. V neposlední řadě je také důležité, aby na sobě pracoval a vždy se poučil 

z vlastních chyb.28 

2.4 Metodické vedení asistenta pedagoga 

Asistent pedagoga v rámci třídy vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga 

(Gardošová IN Morávková Vejrochová et al, 2015). Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, doslova říká v § 5, že asistent 

pedagoga pracuje „podle pokynů jiného pedagogického pracovníka“29. Učitelé, kteří 

nevěnují dostatek času metodické podpoře jim přiděleného asistenta nemohou čekat, že jim 

jejich asistent nabídne adekvátní podporu. Metodické vedení asistenta pedagoga však 

zahrnuje i odborné činnosti, které provádějí zkušení pedagogičtí pracovníci školy, speciálně 

pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna. Toto metodické vedení slouží 

zejména k tomu, aby asistent pedagoga úspěšně zvládal své povinnosti nejen ve vztahu 

k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ve vztahu s jeho rodiči či ve vztahu 

s dalšími pedagogickými pracovníky (Gardošová IN Morávková Vejrochová et al, 2015). 

 
28 Portál školních asistentů a asistentů pedagogů: Kvalifikační předpoklady. 
29 § 5 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiu žáků 

nadaných – znění od 01.01.2021 
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     Asistent může také požádat vedení školy, třídního učitele nebo výchovného poradce školy 

o tzv. externí podporu. Následně oslovené vedení školy, oslovený třídní učitel nebo oslovený 

výchovný poradce pomůže asistentovi vyhledat odborníka nebo zajistit doporučení na 

osvědčeného mentora, konzultanta či supervizora. Služby těchto odborníků, mentorů, 

konzultantů a supervizorů bývají však placené. Finanční prostředky na tuto externí podporu 

asistenta pedagoga lze sehnat i tak, že se využijí finanční prostředky na DVPP (finanční 

prostředky na vzdělávací akce akreditované v programu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků) (Gardošová IN Morávková Vejrochová et al, 2015). 

     Výzkum z roku 2021 prokázal, že metodické vedení je u mnohých asistentů 

nedostačující. Ze 663 asistentů, kteří se výzkumného šetření zúčastnily, uvedlo 46,5 % 

z nich, že velká část z nich nebo dokonce většina asistentů pedagoga nemá dostatečné 

metodické vedení ve své práci30. 

     Důležité informace mohou asistenti načerpat i z různých webových stránek. Například 

od roku 2013 funguje Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů 

(www.asistentpedagoga.cz), který provozuje obecně prospěšná společnost Nová škola. 

Tento portál nabízí nejen důležité informace o profesi asistenta pedagoga včetně jejího 

legislativního ukotvení, ale také bezplatnou burzu práce či bezplatnou poradnu, kam mohou 

asistenti i s nimi spolupracující učitelé nebo rodiče posílat své dotazy. Díky projektu 

Univerzity Palackého v Olomouci a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, vznikla 

také celá řada metodických materiálů, které mohou asistenti využít. Tyto materiály jsou 

zpracované nejen na konkrétní typ žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se 

zde nacházejí i různé sborníky či příručka Standard asistenta pedagoga. Materiály jsou 

k dispozici volně ke stažení31 (Němec, 2021). 

  

 
30 Portál pro školní asistenty a asistentů pedagogů: Jak vidí asistenti standardy své práce? 
31 http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 
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3 Práce asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením 

Asistent pedagoga se doporučuje u žáků, kteří mají v dokumentech ze školského 

poradenského zařízení přiřazen 3. - 5. stupeň podpůrných opatření. Žáky s vadami sluchu 

zde můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ty žáky, kteří patří do prvního či druhého stupně 

podpůrných opatření, můžeme nazvat jako žáky s oslabeným sluchovým vnímáním 

(Nováková, Barvíková, 2015). Žák s oslabeným sluchovým vnímáním je žák, který dočasně 

(nejvýše 6 měsíců) potřebuje podporu během výuky. Pokud je podpora u takového žáka 

nutná i po překročení doby 6 měsíců, žák je přeřazen do druhého stupně podpůrných opatření 

(Barvíková et al, 2015). Zde je důležité zmínit, že za oslabeným sluchovým vnímáním 

nemusí stát sluchová vada. Nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání dnes trápí i děti bez 

sluchového postižení. U těchto dětí se pak mohou objevit i specifické poruchy učení, 

zejména dysortografie či dyslexie.32Žáci se 3.-5. stupněm podpůrných opatření jsou žáci se 

sluchovým postižením. Mezi těmito dvěma skupinami je rozdíl zejména v míře podpory. 

U žáků s oslabeným sluchovým vnímáním můžeme konstatovat, že nepotřebují až tak 

velkou míru podpory nebo radikální úpravy vzdělávání (Nováková, Barvíková, 2015). 

     Asistent by měl být obeznámen se základními zásadami přístupu k žákům se sluchovým 

postižením. Je nutná pozitivní zpětná vazba na komunikační snahu žáka. Také bychom s ním 

měli začít komunikovat až potom, co s ním navážeme zrakový kontakt a oslovíme ho 

(upozorníme ho například dotykem). Je třeba také vytvářet podmínky pro odezírání 

(například nemluvit na žáka při chůzi, nemluvit na žáka, pokud je zády k nám, doplňovat 

sdělení o mimiku pro lepší porozumění, aj.) Při odezírání je nutné počítat s větší 

unavitelností. Mluvit bychom na žáka měli v kratších a gramaticky správných větách. Hovor 

lze obohatit i zvuky (například když hovoříme o dopravním prostředku či zvířeti). Je také 

třeba upozorňovat žáka na zdroj zvuku a učit ho i zdroje rozeznávat. Rozšiřovat žákovi 

slovní zásobu je nutné jak v mluveném, tak ve znakovém jazyce. Musíme také upravit tempo 

řeči, ale zároveň klást důraz na přirozenost a přiměřenou hlasitost řeči. V rozhovoru s více 

osobami je nutné dodržovat, aby vždy hovořila jen jedna osoba a žák tak nebyl zmatený. 

 
32 Metodický portál RVP.CZ (Národní pedagogický institut) Sluchové vnímání 
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Pokud má žák velmi těžkou sluchovou vadu (ztrátu sluchu nad 55 dB), neměli bychom na 

něj mluvit z delší vzdálenosti než ze 3 metrů. V průběhu výuky je také nutné průběžně se 

doptávat, zda žák slyšel a porozuměl požadavkům na něj kladených. Není vhodné ptát se 

otázkami na které může odpovědět ANO či NE. Může mít tendence odpovědět vždy ano, 

aby měl klid. Otázky je lepší formulovat tak, aby na ně musel odpovědět celou větou. 

Příkladem může být věta „Co budeš dělat teď“? (Nováková, Barvíková, 2015). 

     Pokud si rodiče přejí, aby se žák se sluchovým postižením v běžné základní škole 

vzdělával za pomoci asistenta pedagoga, obvykle to však značí jejich potřebu, aby za ně 

jejich roli převzal někdo jiný, na dítě dohlížel a provedl je prvními roky základní školy bez 

újmy (Jurgwirthová, 2015). 

3.1 Jak získat asistenta pedagoga? 

O zřízení této funkce žádá vždy ředitel dané školy. Školský zákon uvádí v § 16, že ke zřízení 

funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty, kteří potřebují využívat podpůrná 

opatření během svého vzdělávání, je nezbytné vyjádření buď pedagogicko-psychologické 

poradny nebo speciálně pedagogického centra33. Pokud je dítěti, žákovi či studentovi 

asistent pedagoga jako podpůrné opatření schválen, obdrží na něj škola finanční 

prostředky dle přílohy číslo 1 vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných34. Může však nastat i situace, že asistent 

pedagoga jako podpůrné opatření nebude schválen. V takovém případě je možné 

asistenta pedagoga financovat z prostředků získaných z rozvojových a dotačních programů 

Ministerstva školství nebo i z programů financovaných z fondů Evropské unie. K této 

žádosti ředitele školy není třeba vyjádření školského poradenského zařízení35.  

     Podpůrná opatření jsou dělena do pěti stupňů. Asistent pedagoga se uděluje od třetího do 

pátého stupně. V případě, že má žák stanovený druhý stupeň podpůrných opatření, může 

využít podporu tzv. sdíleného asistenta, který je dělený mezi více žáků, kteří jeho podporu 

potřebují (Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015). Školský zákon také v § 16 stanovuje, 

 
33 § 16 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon – znění od 01.02.2022 
34 Příloha vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

– znění od 01.01.2021 
35 Národní ústav pro vzdělávání: Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga 
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že podmínkou pro poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně je vždy nutný 

předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 

žáka36. 

3.2 Specifika práce se žákem se sluchovým postižením 

Základní náplní práce asistenta žáka se sluchovým postižením jsou především činnosti, které 

jsou doporučené žákovi ze školského poradenského zařízení. Povětšinou tímto zařízením 

bývá speciálně pedagogické centrum, kde doporučení vychází zejména od pracovníka, který 

je surdopedem nebo této problematice dobře rozumí. Asistent je nejčastěji přidělen žákovi 

se sluchovou vadou proto, aby mu zprostředkoval komunikaci s učitelem i spolužáky. 

Z tohoto důvodu by měl asistent ovládat komunikační systém, který žák používá. Pokud je 

však asistentovi přidělen žák s těžkým sluchovým postižením, který má jako mateřský jazyk 

český znakový jazyk, může nastat poměrně výrazný problém. Zde se pak efektivní 

vzdělávání tohoto žáka neobejde bez pomoci tlumočníka českého znakového jazyka. Ten je 

totiž schopen převádět sdělení mezi dvěma odlišnými jazyky.  

     Zatímco cílem asistenta je aktivní dopomoc žákovi se sluchovým postižením, cílem 

tlumočníka je být výhradně zprostředkovatelem komunikace mezi jednotlivými mluvčími, 

který by neměl aktivně zasahovat do sdělovaných informací, upravovat je pro žáka, 

dovysvětlovat je nebo ho nějak, pedagogicky ovlivňovat. Tlumočník by rovněž měl 

dodržovat etický kodex tlumočníka znakového jazyka37. Etický kodex je popsán Českou 

komorou tlumočníků znakového jazyka následovně: „Etický kodex (EK) České komory 

tlumočníků znakového jazyka (dále jen Komory) určuje základní povinnosti a práva jejích 

tlumočníků při výkonu tlumočnické profese a v souvislosti s ním. Tento EK platí v situacích, 

které nejsou jinak regulovány zákony nebo předpisy. Je vytvořen, aby byla naplněna práva 

všech klientů na plnohodnotnou komunikaci.38“ Kodex stanovuje nejen tlumočníkovy 

povinnosti (nutnost tlumočníkovy přípravy na tlumočení, tlumočníkovu odpovědnost za 

kvalitu tlumočení, nutnost přizpůsobení svého oděvu situaci, ve které tlumočí, zachování 

mlčenlivosti atd.), ale také jeho práva (právo odmítnout tlumočit, pokud má tlumočník 

 
36 § 16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon – znění od 01.02.2022 
37 Metodický portál RVP.CZ (Národní pedagogický institut) Specifika vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením – tlumočník a asistent 
38 Česká komora tlumočníků znakového jazyka: Etický kodex 



33 

 

podezření na porušení zákona či lidských práv nebo právo odmítnout tlumočit, kvůli 

nevhodným pracovním podmínkám). Tlumočník by tento kodex měl znát a dodržovat ho. 

Jeho porušení by pro něj mohlo znamenat i vyloučení z České komory tlumočníků 

znakového jazyka.39 

     Během spolupráce učitele žáka s jeho tlumočníkem nebo jeho asistentem, je třeba si 

uvědomit, že obě profese zastávají odlišné role a mají i odlišné kompetence. Často však 

asistent nebo tlumočník bývá tím, ke komu žák nejvíce přilne. Tlumočník nebo asistent poté 

dokáží lépe než kdo jiný poznat, co žák během své výuky potřebuje nebo jak se cítí. Obě 

tato povolání dokáží kvalitně ovlivnit způsob výuky, například i navrhnout využití vhodných 

metod práce s žákem. Protože jsou však osoby se sluchovým postižením velmi heterogenní 

skupinou, použité metody budou zcela individuální40. 

     Školský zákon upravuje v § 16 podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, 

který nemůže vnímat řeč sluchem následovně. Podpůrná opatření musí být volena tak, aby 

mělo toto dítě, žák nebo student možnost vzdělávat se v komunikačním systému, který mu 

nejvíce vyhovuje. Těmito komunikačními systémy nejsou pouze komunikační systémy 

neslyšících osob, ale také komunikační systémy osob hluchoslepých. Dále tento odstavec 

zmiňuje, že pokud se takový žák či student vzdělává v českém znakovém jazyce, poskytuje 

se jim souběžně také výuka psaného českého jazyka. Při výuce psaného českého jazyka se 

u nich využívají metody a pomůcky uplatňující se při výuce českého jazyka jako cizího 

jazyka. Pokud chce škola využívat tlumočníka znakového jazyka, musí být ošetřeno, že 

osoba, která tuto funkci bude vykonávat, prokáže vzdělání a případně i praxi, která potvrdí, 

že tato osoba má český znakový jazyk na úrovni rodilého mluvčího a bude tak moci zajistit 

plnohodnotnou výuku dětí, žáků a studentů.41 

 
39 Česká komora tlumočníků znakového jazyka: Etický kodex 
40 Metodický portál RVP.CZ (Národní pedagogický institut): Specifika vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením – tlumočník a asistent 
41 § 16 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon – znění od 01.02.2022 
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3.3 Práce asistenta s kompenzačními pomůckami žáka se sluchovým 

postižením 

Nejčastěji se asistent pedagoga může setkat se dvěma kompenzačními pomůckami žáka se 

sluchovým postižením – se sluchadly a s kochleárními implantáty. Vhodnou kompenzační 

pomůcku doporučí žákovi vždy lékař. Při výběru vhodné kompenzační pomůcky lékař 

zohledňuje typ a stupeň sluchové vady, schopnost žáka pracovat plně s potencionální 

kompenzační pomůckou a také zda by pomůcka nebyla pro rodiče až příliš finančně 

nákladná. Zde je dobré totiž zmínit, že zdravotní pojišťovna na tuto kompenzační pomůcku 

pouze přispěje, ale částku neuhradí celou. Kompenzační pomůcky mohou být pro někoho 

velmi finančně nákladné, protože částky za ně se mohou vyšplhat až k desetitisícům. Rodiče 

tedy mohou být ve výběru kompenzační pomůcky do velké míry limitovány finančními 

prostředky a žáci tak nemusí mít kompenzační pomůcku, která je pro ně ideální ve všech 

směrech. Učitel žáka a také asistent pedagoga, by měli vědět, jak přesně kompenzační 

pomůcka funguje (jaké možnosti nabízí) a měli by si také umět poradit s úkony, které se s ní 

pojí (například její čištění, výměna baterie). Čím starší však žák bude, tím lépe bude zvládat 

kompenzační pomůcku udržovat sám (Barvíková, Nováková, 2015). 

     Asistent pedagoga musí u žáka, který využívá sluchadla, dbát zejména na to, aby je žák 

nosil. Také je nutné, aby asistent kontroloval, že je sluchadlo plně funkční. Asistent může 

dle pískání sluchadla také poznat, jestli ho má žák správně nasazené. Část sluchadla, tzv. 

tvarovka, musí být správně vložena do prostoru ušního boltce. Pokud se mezi tvarovkou 

a ušním boltcem nachází mezera, sluchadlo vydá pískání jako zpětnou vazbu. Toto by 

asistent měl vědět. Může se však také stát, že tvarovka bude poškozená. V takovém případě 

musí asistent pedagoga upozornit rodiče žáka a ti pak zajdou s žákem na foniatrii, kde se 

domluví na výměně tvarovky (Barvíková, Nováková, 2015). 

     Pokud asistent pedagoga pracuje s žákem, který prošel kochleární implantací, musí dbát 

zejména na to, aby žák nosil zvukový procesor, tedy vnější část kochleárního implantátu. 

V případě, že by ho žák nenosil, byl by zcela neslyšící. U zvukového procesoru je také nutné 

sledovat jeho funkčnost. Obsluhovat zvukový procesor by se asistent měl naučit zejména 

v začátcích práce s žákem. Může nastat také situace, že se procesoru vybijí baterie. Pro tyto 

případy by rodiče měli škole dodat náhradní baterii nebo náhradní nabitý akumulátor. Pokud 
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žák neumí do přístroje baterii vložit, měl by to umět asistent.  Na ukládání implantátu 

v situacích, kdy žák nemůže mít procesor nasazený, slouží krabička. Asistent by měl 

dohlédnout na to, že si ho do krabičky žák vždy uloží. Žák by také mohl potřebovat vyladit 

zvukový procesor, proto by měl asistent důkladně sledovat, zda je žák schopen všechny 

zvuky vnímat stejně dobře. Asistent také může s žákem provádět reedukační cvičení, která 

mohou žákovi pomoci při nastavování tohoto zvukového procesoru. Když by nastala situace, 

že by se žák zranil, je nutné upozornit záchrannou službu, že má žák voperaný kochleární 

implantát (například kvůli nutnému rentgenu či magnetické rezonanci) (Barvíková, 

Nováková, 2015). 
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4 Role asistenta pedagoga ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

Tato kapitola si klade za cíl seznámit s výzkumným šetřením této bakalářské práce. 

V začátku kapitoly budou rozkryty hlavní a dílčí cíle výzkumu a také výzkumné otázky. 

Dále kapitola poskytne detailní popis výzkumu, jeho analýzu a výsledky. 

4.1 Výzkumný problém a cíle výzkumu 

Bakalářská práce se zabývá rolí asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením v běžné základní škole. Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit, zda jsou 

asistenti pedagoga asistující u žáků se sluchovým postižením na běžné základní škole 

seznámeni s problematikou sluchového postižení a s problematikou podpůrných 

opatření a zda vědí, jak tato opatření poskytovat. K tomu, aby bylo možné naplnit hlavní 

cíl práce byly sestaveny tři dílčí cíle, které korespondují s oblastmi otázek, které byly 

sestaveny pro polostrukturované rozhovory s informanty. 

1. Zjistit možné problematické aspekty práce se žákem se sluchovým postižením 

u jednotlivých asistentů pedagoga 

2. Objasnit znalost problematiky surdopedie u jednotlivých informantů 

3. Popsat spektrum znalostí a vědomostí v oblasti podpůrných opatření (metod) 

u jednotlivých informantů. 

Pro účely tohoto výzkumu byly také sestaveny 3 výzkumné otázky: 

1. Jaké možné problematické oblasti, týkající se pedagogického působení ve 

vztahu asistenta pedagoga a žáka se sluchovým postižením, se v praxi 

vyskytují? 

2. Jaká je subjektivní úroveň znalosti surdopedie u jednotlivých asistentů 

pedagoga? 

3. Jaké je spektrum znalostí a dovedností v oblasti podpůrných opatření? 

Vyhodnocování a analýza výzkumného šetření probíhaly za pomocí otevřeného kódování. 

Proces kódování je představen v následující tabulce. Výzkumné otázky jsou značeny 

zkratkou VO a číslem. Pro přehlednost kódování byly barevně odlišeny. Pokud se tedy 

v textu objeví jedna z těchto barev jsou následující informace spojené s konkrétní 

výzkumnou otázkou. 
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VO1: Jaké možné 

problematické oblasti, 

týkající se pedagogického 

působení ve vztahu 

asistenta pedagoga a žáka 

se sluchovým postižením, 

se v praxi vyskytují? 

VO2: Jaká je subjektivní 

úroveň znalosti surdopedie 

u jednotlivých asistentů 

pedagoga? 

 

VO3: Jaké je spektrum 

znalostí a dovedností 

v oblasti podpůrných 

opatření? 

Tabulka č. 1, vytvořena autorkou práce 

Ukázka analýzy na jednom z rozhovorů: 

Já: „Byla jste tedy po absolvování toho kurzu a ještě předtím, než jste teda začala tu 

asistenci zrovna téhle žákyni, tak byla jste nějak obeznámena s problematikou sluchových 

vad? Nebo věděla jste o tom něco?“ 

Asistentka C: „No tak strašně jako okrajově… Nic, po čem jako bych se nějak pídila.“ 

Já: „A vlastně když jste začala asistovat XC, tak absolvovala jste nějaký akreditovaný kurz, 

kterým byste si třeba rozšířila znalosti ze surdopedické problematiky?“ 

Asistentka C: „Ne, ne.“ 

Já: „A vlastně v začátcích té vaší práce se XC, vyskytly se nějaké problémy nebo čekaly vás 

nějaké výzvy, když si vzpomenete?“ 

Asistentka C: „Neřekla bych, nic strašnýho.“ 

Já: „Ani v té komunikaci to ze začátku nedrhlo třeba?“ 

Asistentka C: „No, tam to jako drhlo, když začaly ty roušky. Tak já jsem si musela pořídit 

štít, protože tam by jako komunikace byla jako jinak nulová, protože odezírá. A teď ještě 

jako ona docela huhňá, takže jí je jako špatně rozumět. Takže to bylo jako špatný, spíš ty 

roušky nás vyškolily obě. Ale jinak jsme neměly problémy.“ 

Já: „No je mi to jasné a vlastně, když skočíme do oblasti podpůrná opatření nebo teda ty 

metody, tak by mě nejdřív zajímalo, kterých podpůrných opatření XC využívá, jestli víte?“ 

Asistentka C: „Tak to nevím teď…“ 
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Já: „Jestli třeba si matně pamatujete něco z toho IVP?“ 

Asistentka C: „Já jsem to četla na začátku. Bohužel to vám neřeknu…“ 

Já: „A věděla byste třeba jenom který má stanovený stupeň podpůrných opatření? Protože 

asistent pedagoga se uděluje od třetího do pátého.“ 

Asistentka C: „Já myslím, že má ten čtvrtej.“ 

4.2 Metody výzkumného šetření 

Výzkumné řešení bylo realizováno kvalitativní formou. Pro kvalitativní výzkum je typické, 

že výzkumník na počátku výzkumu stanoví téma a také i základní výzkumné otázky, které 

se v průběhu výzkumu dají upravovat a doplňovat. Výzkumník, který si zvolí kvalitativní 

výzkum, provádí činnost, která je přirovnávána k detektivní činnosti. Jde o vyhledávání 

a analyzování získaných informací tak, aby byly nalezeny odpovědi na jím stanovené 

výzkumné otázky (Hendl, 2005). Pojato velmi jednoduše, nástrojem kvalitativního výzkumu 

je rozhovor (Švaříček, Šeďová et al, 2007). Původně se měla bakalářská práce opírat právě 

o dvě metody sběru dat – pozorování a polostrukturované rozhovory. Kvůli obtížím 

s hledáním informantů, pandemii Covidu-19 a následnému špatnému dopravnímu spojení 

do tří lokalit Plzeňského kraje, muselo být od pozorování upuštěno. Pozorování bylo 

realizováno jen v případě asistentky A, která asistuje žákyni XA. Protože však nebylo 

uskutečněné u zbylých tří informantů, nejsou závěry tohoto pozorování pro tuto práci 

relevantní. 

     Polostrukturovaný rozhovor se opírá o předem připravený seznam témat a otázek 

k rozhovoru (Švaříček, Šeďová, 2007). Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je 

nesporně fakt, že informant k odpovědi na otázku může dodat vysvětlení nebo zdůvodnění 

(Chráska, 2016). To byl hlavní důvod, proč byl polostrukturovaný rozhovor pro tuto práci 

zvolen. Nesporným benefitem je také možnost se informanta dále doptávat. Tím se můžeme 

dozvědět více informací nebo si informace doplnit do kontextu. Dle Švaříčka a Šeďové 

(2007, s. 13) je „cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru získat detailní 

a komplexní informace o studovaném jevu“. 

     Polostrukturované rozhovory se uskutečnily u všech čtyř asistentek online formou. Pro 

rozhovory si všechny asistentky jednohlasně zvolily platformu pro ně uživatelsky nejvíce 
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příjemnou – WhatsApp. Asistentky byly dopředu seznámeny s tím, že audio stopa rozhovorů 

bude nahrávána. Pro tyto účely podepisovaly všechny informovaný souhlas s nahráváním 

rozhovoru (příloha 1). Asistentka A podepisovala souhlas během návštěvy autorky práce 

v její škole. Zbylé asistentky kvůli distanční formě souhlasy ve své škole vytiskly, podepsaly 

a následně naskenované odeslaly emailem autorce práce. Asistentky také dopředu obdržely 

seznam otázek k rozhovoru, který se kromě anamnestických údajů opíral o informace ze čtyř 

oblastí – Začátky práce jako asistent pedagoga, Začátky práce se žákem se sluchovým 

postižením, Znalost problematiky surdopedie, Podpůrná opatření/metodiky. Všechny 

rozhovory měly délku kolem 30 minut. 

     Nahrávky všech čtyř rozhovorů byly doslovně přepsány na transkript. Přepis rozhovorů 

je totiž pro analýzu a interpretaci velmi důležitým zdrojem dat a výzkumník se z něho může 

také poučit o vlastních chybách, které v rozhovorech může provádět. Anonymizace 

informantů je samozřejmostí a provádí se nahrazením jmen pseudonymy 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Pro účely této práce byly pseudonymy vytvořeny za pomocí 

kombinace povolání informantů, které mají všichni stejné, a prvních čtyř písmen abecedy. 

Protože asistentky v průběhu rozhovorů několikrát zmiňují i žákyně, kterým asistují, byly 

vytvořeny pseudonymy i jim, a to kombinací písmene X a písmena asistentky ke které 

náleží. O anonymizaci všech dat byly všechny asistentky informovány dopředu. 

4.3 Účastníci výzkumu 

Pro účely výzkumu byli hledáni asistenti pedagoga, kteří asistují žákům se sluchovým 

postižením na běžné základní škole. Hledání asistentů probíhalo nejprve formou inzerátů 

v jejich internetových skupinách. Bohužel se neozval jediný respondent. Byl tedy sestaven 

letáček, ve kterém byly popsány veškeré podrobnosti o výzkumném šetření. V letáčku 

nebyla stanovena žádná specifická kritéria, která by asistenti měli splňovat. Tento letáček 

byl odeslán do pražských speciálně pedagogických center a pomocí vedoucí práce se letáček 

dostal i k participantům projektu APIV A Národního pedagogického institutu. Cílem tohoto 

projektu bylo hlavně podpořit inkluzivní vzdělávání a jedním z dílčích cílů byla výuka 

znakového jazyka pro asistenty pedagoga.42 Takto se podařilo autorce práce získat prvního 

 
42 Odborný panel (KA3) projektu APIV A zaměřený zejména na výuku českého znakového jazyka pro asistenty 

pedagoga proběhl dne 26.11.2021. Autorka práce se sama zúčastnila. 
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informanta – asistentku A. Protože se z pražských speciálně pedagogických center nikdo 

neozval, tak bylo prostřednictvím vedoucí práce osloveno také speciálně pedagogické 

centrum v Plzni. Takto se podařilo získat zbylé tři informanty – asistentku B, asistentku C 

a asistentku D. 

     Asistentka A pracuje se žákyní prvního stupně základní školy. Jí svěřená žákyně 

navštěvuje druhou třídu.  Zbylé tři informantky pracují se žákyněmi druhého stupně základní 

školy – asistentka B asistuje žákyni ze 6. třídy, asistentka C žákyni ze 7.třídy a asistentka 

D žákyni ze 6.třídy. Jak již bylo řečeno, osobně se autorka práce seznámila pouze 

s asistentkou A. Rozhovory se třemi zbylými asistentkami musely být vedeny distanční 

formou z důvodu velmi špatného dopravního spojení do daných lokalit a také z důvodu 

pandemie onemocnění Covidu-19, která byla v době konání rozhovorů na vzestupu. 

Informant Lokalita Žákyně 

Asistentka A Praha XA, 2. třída, 8 let 

Levé ucho – středně těžká 

nedoslýchavost 

Pravé ucho – těžká 

nedoslýchavost 

Sluchadla  

Asistentka B Domažlice XB, 6.třída, 13 let 

Kochleární implantát na 

pravém uchu 

Asistentka C Černošín XC, 7. třída, 14 let 

Těžká nedoslýchavost + 

lehké mentální postižení 

Sluchadla 

Asistentka D Sušice XD, 6. třída, 13 let 
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Těžká nedoslýchavost 

Sluchadla 

Tabulka č. 2, vytvořena autorkou práce 

4.4 Analýza získaných dat 

Analýza bude pro větší přehlednost prováděna na každém rozhovoru zvlášť. Seznam otázek 

pokládaných informantům se nachází v příloze této práce. Do přílohy byl také přiložen 

přepis celého rozhovoru s asistentkou A i s kódováním. 

4.4.1 Rozhovor č. 1 – Asistentka A 

Prvním informantem je asistentka pedagoga, která asistuje žákyni druhé třídy základní školy 

na Praze 13. Asistentka A vystudovala učitelský obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně 

postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Po mateřské 

dovolené přemýšlela, kam se vrátit, a protože ve školství nikdy zatím nepracovala, rozhodla 

se, že je čas to změnit. K učitelství zatím nesměřovala a rozhodla se tedy pro povolání 

asistenta pedagoga. Škola, ve které působí, se jí zalíbila zejména proto, že jí v tu dobu, co 

hledala pracovní místo, navštěvoval její syn a ona tedy znala nejen prostory školy, ale 

částečně i pracovní kolektiv: „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 tuto chvíli vykonává asistentka A toto povolání sedmým rokem. 

S žákyní XA pracuje již téměř dva roky. Práce jí velmi baví a naplňuje. Také ovládá znakový 

jazyk na profesionální úrovni a má zkušenost s prací se žákem i s jiným typem 

znevýhodnění, než je sluchové postižení. 

VO1: Asistentka A uvedla, že po dobu jejího působení se žákyní XA nedocházelo ani 

nedochází k žádným větším problémům. Naopak uvedla, že ona i učitelka byly mile 

překvapeny, neboť nějaké problémy očekávaly a ty přitom vůbec nenastaly. Byly ohromené 

tím, jak je XA samostatná a zdatná. Jediná problematická situace, která nastala, bylo období 

pandemie, kdy byly školy uzavřeny a žákům nastala distanční výuka. Asistentka uvedla, že 
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XA to měla ztížené zejména díky nevyhovujícímu zázemí při připojování na online výuku, 

které skýtalo mnoho rušivých elementů a XA se neuměla dobře soustředit: „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.“ Tento problém se podařilo vyřešit nejen tím, že 

asistentka A s XA učivo vždy procvičovala samostatně na individuální online hodině, ale 

i tím, že XA měla možnost připojovat se na výuku v místě bydliště své babičky: „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.“ 

VO2: Asistentka A vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, 

kde složila i státní závěrečnou zkoušku právě ze surdopedie. Surdopedii si vybrala právě 

proto, že ji velmi bavila. Zná tedy velmi dobře kulturu Neslyšících a ovládá znakový jazyk, 

který s XA používá takřka na denní bázi. Sama zmiňovala, že jejím původním záměrem po 

dokončení studia bylo, že půjde mezi neslyšící osoby a bude je vzdělávat. Na dotaz, jak by 

sama posoudila svou orientaci v surdopedii odpověděla: „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.“ Prošla také nedávno kurzem od Národního pedagogického institutu APIV A, 

který byl zaměřený zejména na výuku českého znakového jazyka pro asistenty pedagoga. 

Možnost zúčastnit se tohoto kurzu jí zaujala zejména proto, že se chtěla dovzdělat 

a prohloubit si znalosti ve znakovém jazyce. Účast si asistentka pokládá za čest, neboť do 

tohoto pilotního kurzu se přihlásilo spoustu zájemců a vybrali jen omezený počet. Aktuální 

trendy v surdopedii nesleduje, ráda však sleduje zprávy ve znakovém jazyce: „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.“ 
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VO3: Asistentka A věděla, že žákyně XA nemá individuální vzdělávací plán. V případě 

podpůrných opatření si asistentka A nebyla moc jistá, jak odpovědět. Vysvětlila, že mají 

nějaká doporučení z poradny, jak s XA pracovat a kde by také například měla sedět. Dále 

zmínila následující: „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.“ Konkrétní stupeň podpůrných opatření pro 

XA odhadla asistentka na třetí, přičemž využila svých znalostí o podpůrných opatřeních: 

„…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.“ Také dodala, že pro fungování 

žákyně ve třídě není stupeň podstatný, že se od něho spíše odvíjí úvazek asistenta pedagoga 

a je důležité poskytovat žákovi podporu úměrnou jeho individuálním potřebám. Co se týče 

metod používaných při práci s XA, tak asistentka A uvedla, že zatím nebylo potřeba 

používat žádné speciální metody, ale že je možné, že se to v blízké budoucnosti může 

i změnit s příchodem nového učiva, kde se velmi pravděpodobně objeví limity sluchové 

vady, kterou XA má. Zatím tedy XA využívá asistentku hlavně k dovysvětlení instrukcí či 

udržení pozornosti. Asistentka A ví velmi dobře, kam by se obrátila v případě nějakých 

potíží: „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.“  

4.4.2 Rozhovor č. 2 – Asistentka B 

Druhým informantem je asistentka pedagoga, která asistuje žákyni šesté třídy základní školy 

v Domažlicích. Asistentka B je původně porodní asistentka. Poté pracovala jako záskok za 

zdravotní sestru na mateřské dovolené na ambulanci ORL. Zde se něco málo o sluchových 

vadách dozvěděla. Když se zdravotní sestra z mateřské dovolené vrátila, musela se 

asistentka B poohlédnout po novém pracovním místě. Její známá se zmínila, že ve škole, 

kde pracuje, shání asistenty pedagoga. Protože asistentka B ráda zkouší nové věci, tak se 
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o pracovní místo začala ucházet. „Jsem se tak nějak jenom zmínila, že prostě budu hledat 

práci a jedna známá říkala, že shání, ona pracuje ve škole, že shání asistenty pedagoga, 

jestli bych to nechtěla zkusit, tak já jsem na to kejvla, protože to pro mě bylo něco novýho, 

ráda zkouším nové věci, takže jsem se na to informovala a vlastně hned tam nastoupila po 

měsíci na tohle pracovní místo.“ Asistentka B pracuje jako asistent pedagoga již pět let. 

S žákyní XB pracuje nyní necelý rok, neboť jí začala asistovat od školního roku 2021/2022. 

Práce ji velmi baví a rovněž má zkušenost s prací se žáky i s jiným typem znevýhodnění, 

než je sluchové postižení. 

VO1: Asistentka B pracuje s žákyní XB teprve od září. V průběhu práce s ní se žádné 

problémy zatím nevyskytly. Asistentka B spíše poukazuje na to, že chvíli trvalo, než přišla 

na to, co přesně od ní XB v průběhu výuky bude potřebovat: „Potíže? Já bych to ani tak 

jako nevnímala, jako byly to pro mě jakoby nový věci, člověk se s tím musel jakoby nějak 

poprat, ale nevnímala jsem to jako potíže.  Spíš mě tak jako jo, jako mi záleželo na tom, 

abych dokázala XB vypustit, no to, co potřebuje, protože já jsem vlastně nevěděla, co ode 

mě bude potřebovat.“ Celkově ale asistentka zhodnotila práci s XB tak, že si sedly a že XB 

je přátelská, samostatná a moc šikovná. Také dodala, že výsledky své práce u XB viděla 

ihned: „U XB jsem výsledky viděla hned, protože prakticky ona, co potřebuje, o to si řekne. 

XB je prostě úplně naprosto úžasnej člověk a je bystrá, je chytrá, takže vona mě vlastně 

potřebuje jen na velmi málo činností.“ 

VO2: V ambulanci ORL pracovala asistentka B čtyři roky a za tu dobu, jak sama říká, měla 

možnost leccos o sluchových vadách pochytit. Ačkoli si dodělávala kurz pro asistenty 

pedagoga, nic klíčového se na něm o sluchových vadách nedozvěděla, jelikož se tam tohoto 

tématu dotkli jen velmi okrajově. Svou znalost oblasti surdopedické problematiky 

zhodnotila sama asistentka B následovně: „Já vlastně co se týče nějakých takových… Mně 

přijde, že pracujeme s XB v praktický rovině a že já tolik jako znalostí o sluchovým postižení 

nemám. Mám takový jako velmi okrajový, a to právě z tý práce, kde jsem pracovala 

předtím.“ Dodala ale, že z ambulance ORL měla možnost naučit se alespoň základy 

komunikace s člověkem se sluchovým postižením, které uplatňuje nejen při své práci s XB, 

ale i se svým otcem, který má díky stáří rovněž sluchovou vadu. Aktuální trendy 

v surdopedii asistentka B nesleduje. Ráda by si něco o sluchových vadách přečetla, ale zdá 
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se jí, že tolik článků o tom k dispozici není: „Ale těch článků se mi zdá, že tolik není. Určitě, 

kdyby na mě něco vyskočilo, tak určitě si to ráda přečtu, ale nějak jsem nezaznamenala, že 

by na mě něco vyskočilo.“ 

VO3: Asistentka B věděla zcela jistě, že XB má přidělen třetí stupeň podpůrných opatření. 

Také věděla, že má XB vzhledem ke své sluchové vadě uzpůsobené i místo ve třídě. Na 

otázku, kterých podpůrných opatření XB využívá uvedla zejména dopomoc při psaní 

poznámek a úlevy při psaní diktátů, které XB jdou díky sluchové nedostatečnosti velmi 

těžko: „Při tom diktátu je to špatný. Já s ní musím sedět někde v jiný místnosti a ona mi 

kouká na pusu a já potom když má někde chybu, nemyslím pravopisnou, ale třeba když má 

jiný písmenko nebo něco špatně slyší, tak já jí na to upozorním a říkáme to tak dlouho, dokud 

neporozumí.“ Prozradila, že někteří vyučující XB nevědomě opomínají při výkladu látky 

její sluchovou vadu, a právě v tyto chvíle ji XB nejvíce potřebuje: „Ale jak říkám, oni 

vyučující sice ví, že tam XB je, ale už si neuvědomí, že při tom výkladu cestují po třídě a jsou 

k ní mnohokrát zády a nebo prostě daleko a v tu chvíli je XB ztracená.“ Asistentka B dále 

uvedla, že nepoužívá s XB během výuky žádné speciální pomůcky a ani žádné speciální 

metody. Dodala však, že kdyby bylo třeba s nějakými začít, věděla by zcela jasně na koho 

se má obrátit: „Asi bych zkusila školního speciálního pedagoga, no nebo bych prostě našla 

na internetu třeba nějaký centrum nebo nějakou školu, kde mají takhle sluchově postižených 

dětí více a možná bych se třeba zkontaktovala tam s někým, že bych je požádala o radu.“ 

Asistentka B také ví, že speciálně pedagogické pomůcky využívá XB zejména při práci se 

školní speciální pedagožkou. Asistentka B také věděla, že XB má individuální vzdělávací 

plán. 

4.4.3 Rozhovor č. 3 – Asistentka C 

Třetím informantem je asistentka pedagoga, která asistuje žákyni sedmé třídy základní školy 

v Černošíně. Asistentka C se pro povolání asistenta pedagoga rozhodla před třemi lety, když 

její dcera nastoupila do první třídy základní školy. Tam měla možnost se s tímto povoláním 

seznámit. „Viděla jsem, že je tam teda spoustu asistentek a přišla mi to taková docela hezká 

práce v té první třídě, ty prázdniny a krátká pracovní doba poměrně, jenom na ranní jako 

dopoledne. Tak to bylo asi takový jako první, proč jsem chtěla, kvůli tý dceři. No a pak jsem 

se přihlásila do Prahy na ten kurz a celkově jako ta práce mi teďkom přijde strašně zajímavá, 



47 

 

hezká…Ani jsem nečekala, že to bude tak pěkný.“ Jako asistent pedagoga pracuje asistentka 

C nyní druhým rokem. Po celou tu dobu asistuje právě žákyni XC. Práce asistenta ji velmi 

baví, a protože má jí svěřená žákyně i lehké mentální postižení, snaží se jí asistentka C dělat 

výuku co nejvíce názornou. Bylo evidentní, že je při výrobě pomůcek velmi kreativní.  

VO1: Asistentka C uvedla, že za problematické období by se dalo označit období distanční 

výuky. Rodina žákyně XC měla doma problémy s připojením k internetu a XC se tedy online 

hodin nemohla zúčastnit. Asistentka C tedy jezdila vždy k nim domů, každý školní den 

a společně se učily: „Probíhalo to tak, že jsem tam každej den jezdila na osmou, na začátek 

vyučování, a tak v jedenáct hodin jsem jezdila domů. Bez přestávek samozřejmě a podle 

rozvrhu, tak jsme probraly od každýho prostě něco. Já jsem měla podklady od učitelů, byla 

jsem přihlášená na Teamsy nebo na Školu v pyžamu, takže jsem věděla, co na těch výukách 

se momentálně probírá a nebo jsem se otočila ve škole a učitelky my vytiskly prostě ňáký 

podklady a takhle jsme se učily no. A taky jsem jí naložila, odvezla do školy jakoby na 

přezkoušení, a tak no.“ Jako problematické se ukázalo i období, kdy se z distanční výuky 

přešlo opět na výuku prezenční a musely se nosit roušky a respirátory. Asistentka C toto 

období popsala následovně: „No, tam to jako drhlo, když začaly ty roušky. Tak já jsem si 

musela pořídit štít, protože tam by jako komunikace byla jako jinak nulová, protože odezírá. 

A teď ještě jako ona docela huhňá, takže jí je jako špatně rozumět. Takže to bylo jako špatný, 

spíš ty roušky nás vyškolily obě. Ale jinak jsme neměly problémy.“ Jinak ale asistentka C 

dodává, že nic jiného se za dobu jejího působení neobjevilo a že se s žákyní XC pracuje 

super, protože si zkrátka sedly. 

VO2: Asistentka C uvedla, že se sluchovými vadami je seznámena jen okrajově 

a nezjišťovala si o tom žádné podrobnosti. Svou orientaci v surdopedii popsala následovně: 

„Nevím no, nic konkrétního nevím.“ Dodala, že nějaké základní informace se o sluchových 

vadách dozvěděla během kurzu pro asistenty pedagoga. Aktuální trendy v surdopedii sice 

nesleduje, ale ráda si na internetu třeba přečte nějaký článek, pokud se jí někde objeví: 

„Určitě jsem nikdy nic sama nevyhledávala. Když někde něco vidím, tak si to ale rozkliknu. 

Ale sama jsem nic nehledala.“ 

VO3: Na otázku, kterých podpůrných opatření XC využívá asistentka uvedla, že si není jistá: 

„Já jsem to četla na začátku. Bohužel to vám neřeknu…“ Asistentka C však věděla, že má 
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XC individuální vzdělávací plán a vzhledem ke svému lehkému mentálnímu postižení 

i upravené výstupy vzdělávání. Také zmínila, že XC bude vycházet z osmé třídy a ona se 

tedy bude chtít soustředit na takové učivo z daného předmětu, které XC využije. Samozřejmě 

nejprve bude třeba pohovořit si s rodiči, co přesně za učňovský obor si pro dceru představují: 

„Chystáme se na to zeptat těch rodičů, co si myslí, že by tak jako mohla dělat nebo co ona 

by spíš chtěla dělat, abychom se zaměřily i na tu praktickou stránku. Takže, když by chtěla 

dělat kuchařku, tak abychom se věnovaly spíše třeba jako počítání v matematice kvůli 

ingrediencím, takovým těm jako slovům pro jídlo v angličtině, abychom se učily tyhle věci 

furt dokolečka. Abychom se už teďka, protože je tam jako nesmysl, aby vona se učila všechno, 

tak abychom se zaměřily na něco, co v budoucnosti bude chtít dělat.“ Dále také uvedla, že 

je XC i osvobozena z druhého cizího jazyka. V případě stupně podpůrných opatření se 

asistentka C domnívá, že má XC přidělen stupeň čtvrtý. V papírech z poradny, které četla 

na počátku práce s XC stojí, že neslyší z 85 procent. Tento údaj si asistentka C zapamatovala 

dodnes. Nepoužívají žádné speciální metody, ale asistentka jí sama vyrábí pomůcky 

a doprovodné materiály: „Jí ze všeho děláme tak společně s tím učitelem výcuc, no, tak jako 

si obrázky tisknu, píšu si, vystříhávám a mám různé obálky připravený pro ní. Něco jsme si 

i objednaly, takový ty kartičky různý, zafóliovaný na češtinu, třeba na vyjmenovaný slova, 

protože to je prostě nekonečný příběh v tý češtině. Třeba na zeměpis mám vytištěnou sluneční 

soustavu a prostě takový věci, kde ona jenom řekne, jak jdou planety po sobě, a tak prostě, 

od všeho ty základy takový.“ Asistentka C také uvedla, že kdyby se nějaké potíže vyskytly, 

tak by věděla velmi dobře, kam se obrátit, protože metodické vedení asistentů pedagoga mají 

na škole skvěle zvládnuté. 

4.4.4 Rozhovor č. 4 – Asistentka D 

Čtvrtým informantem je asistentka pedagoga, která asistuje žákyni šesté třídy základní školy 

v Sušici. Asistentka D vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. K povolání 

asistenta se dostala díky své dceři, která nastoupila do první třídy základní školy a vyskytla 

se u ní porucha učení. Začala tedy s dcerou více intenzivně pracovat a jejich neustálé 

procvičování a opakování neslo ovoce. Tehdy přišla asistentka D na to, že vykonávat 

povolání asistent pedagoga by jí velmi bavilo. „Takže jsme začali s dcerou více intenzivně 

pracovat, snažily jsme se víc opakovat, procvičovat všechno dopředu a tím vlastně teda jsme 
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docílily toho, že dcera se ve škole velice zlepšila. Měla lepší výsledky, byla tam radši v tý 

škole, nevymlouvala se mi a byla prostě úspěšnější. Takže mi to docela hodně otevřelo oči 

a tím jsem vlastně přišla na to, že by mě bavilo dělat povolání asistent pedagoga. Jen díky 

dceři.“ Jako asistent pedagoga pracuje asistentka D nyní již šestým rokem. S žákyní XD 

pracuje nyní čtvrtým rokem, přičemž s ní pracovala první tři třídy na prvním stupni a vrátila 

se k ní až když žákyně nastoupila na druhý stupeň. Práce jí rovněž velmi baví a má zkušenost 

i s prací se žáky s jiným typem znevýhodnění, než je sluchové postižení. 

VO1: Asistentka D uvedla, že z počátku se vyskytly potíže v komunikaci s XD. XD byla 

totiž uzavřená a neměla velkou slovní zásobu: „No, nešla nám komunikace… Ona byla 

taková jakoby uzavřená, malá slovní zásoba, takže ona některým slovům vůbec nerozuměla, 

některým větám a položeným otázkám nerozuměla. Tak jsem jí to zopakovala, tu otázku, ale 

ona pořád jakoby nevěděla, co ta paní učitelka chce. Tak jsme to pak dělaly formou obrázků, 

jo, aby jako pochopila, o co tam jde v těch větách.“ Důvěru si k asistence vypěstovala XD 

až na konci první třídy a asistentka D podotkla, že druhá třída byla už úplně o něčem jiném 

a vše se dařilo tak, jak má, neboť došlo u žákyně k rozšíření komunikačních kompetencí. 

Další potíže vyvstaly až v průběhu šesté třídy, kvůli povinnosti nosit na ústech ochranu 

dýchacích cest: „Výborně odezírá, akorát ty roušky, to je neštěstí. Já je teda sundávala, no. 

Štít jsem opravdu nenosila.“ Co se samotné distanční výuky týče, tu zvládala XD 

s asistentkou D výborně. Žádné jiné problémy se během jejich vzájemného působení 

neobjevily. 

VO2: Asistentka D uvedla, že zná základy o sluchovém postižení, zejména vrozené či 

získané sluchové vady. Dále uvedla, že si četla nějakou literaturu přímo k diagnóze žákyně: 

„Jenom takový ty základy obecný jako jsou vrozený, získaný, poúrazový vady, pak jsem si 

teda načetla i nějakou literaturu o její diagnóze a nic jiného. Když přišla na ten první stupeň, 

tak jsme vlastně hodně zkoušely, no. Dostaly jsme doporučení z SPC, z poradny a zkoušely 

jsme, jestli to opravdu zabere, jak bude komunikovat a spolupracovat. Opravdu to šlo hodně 

všechno pomalinku, no.“ Asistentka D také načítala věci i z internetu, nejčastěji se jednalo 

o bakalářské práce či skripta. Sama dodala, že některé rady v nich psané se jí podařilo 

zrealizovat úspěšně i při práci s XD.  Na otázku subjektivního posouzení znalostí v oblasti 

surdopedické problematiky uvedla následující: „Myslím, že mám jen tu základní znalost, 
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soustředila jsem se výhradně na tuhle žákyni, no.  Vždycky jsem si ty nastudované informace 

zkoušela přizpůsobit k té holčině se sluchovým znevýhodněním prostě.“ Aktuální trendy 

v surdopedii asistentka nesleduje, ale kdyby na ní někde na internetu vyskočily nějaké 

informace, tak si je ráda přečte. 

VO3: Asistentka D věděla zcela jistě, že žákyně D má přidělen třetí stupeň podpůrných 

opatření. Také věděla, že jí byla na základě tohoto stupně přizpůsobena třída s menším 

kolektivem a že se na prvním stupni používaly ve třídě prostředky k odhlučnění, například 

koberce a záclony. Dále uvedla, že jí bylo přizpůsobené i místo ve třídě, sedí v první lavici. 

Asistentka D také uvedla, že používaly širokou škálu pomůcek i metod, zejména tedy na tom 

prvním stupni: „Používaly jsme speciálně vzdělávací pomůcky jako byly pexesa, magnetické 

tabule, kartičky s obrázky, stolní hry, pak doplňovačky jí hodně bavily, a to i z českého 

jazyka i matematiky.“ Pomůcky a metody vybírala asistentka D za pomocí internetu 

a porady s učiteli, kteří na výuce XD participují: Přizpůsobovala jsem výběr hlavně pojmům, 

které neznala. Například jsem na ně udělala pexeso. Na druhém stupni začala s XD 

asistentka D využívat i internet, například tam vyplňují různá doplňovací cvičení. Kdyby 

nastaly nějaké potíže, asistentka by bezpečně věděla, kam se obrátit. Její škola sice nemá 

speciálního pedagoga, ale metodické vedení asistentů mají prý zvládnuté. 

4.5 Výsledky výzkumného šetření 

Rozhovory s jednotlivými informanty přinesly mnoho zásadních informací o roli asistenta 

pedagoga při vzdělávání žáků se sluchovým znevýhodněním na běžné základní škole. Jak 

již bylo nastíněno v teoretické části textu, výzkumný záměr práce se soustředil na roli 

asistenta pedagoga z hlediska jeho orientace v oblasti surdopedické problematiky a také na 

problematiku a poskytování podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením. Výzkum 

poukázal na následující zjištění u třech stanovených výzkumných otázek: 

VO1: Můžeme konstatovat, že se v běžné praxi žádné zásadní problematické aspekty 

vzájemného působení asistenta pedagoga a žáka se sluchovým postižením nevyskytují. 

Potíže nastaly zejména kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, která byla způsobena 

onemocněním Covid-19.  
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     Distanční výuka představovala výzvu hlavně pro asistentku A a asistentku C, neboť jim 

svěřené žákyně měly problém se na online výuku připojovat. Obě žákyně měly problémy 

z odlišných důvodů. Žákyně XA neměla doma klidné zázemí pro online výuku a tento 

problém se podařilo odstranit tím, že se na výuku připojovala z bydliště své babičky. Žákyně 

XC pochází ze sociálně slabé rodiny, kde internet nefunguje. Tento problém se vyřešil tím, 

že asistentka C dojížděla do místa bydliště žákyně a učila se s ní doma. Asistentka B 

a asistentka D nenarazily během distanční výuky na problémy.  

     Dalším problémem, který způsobila pandemie, představovalo nošení ochranných 

pomůcek. Zde narazily na problém zejména asistentka C a asistentka D, protože žákyně 

jim svěřené jsou závislé na odezírání. Asistentka C problém vyřešila nošením štítu. 

Asistentka D si roušku či respirátor sundávala. Asistentka A a asistentka B zde žádné potíže 

neměly. 

     Asistentka D uvedla, že pro ni zpočátku představovala problém komunikace se žákyní 

XD, neboť byla žákyně velmi uzavřená a měla jen malou slovní zásobu. Během první třídy 

se však tento problém rychle vyřešil a žákyně vše dohnala. Díky působení asistentky D u ní 

došlo k výraznému rozšíření komunikačních kompetencí. 

VO2: V případě subjektivní úrovně znalostí z oblasti surdopedie můžeme konstatovat, že 

jejich úrovně jsou velmi rozdílné. Asistentka A má ze surdopedie státní závěrečnou 

zkoušku a také absolvovala kurz od NPI, aby se dovzdělala. Používá znakový jazyk a zná 

velmi dobře kulturu Neslyšících. Asistentka B a asistentka D mají základní znalost, jedna 

jí načerpala díky svému působení v ambulanci ORL a druhá díky studiu odborné literatury 

a internetu. Asistentka C svou znalost označila za velmi okrajovou. Můžeme ale prohlásit, 

že úroveň znalosti surdopedie nezaručuje, že bude asistent pedagoga se žákem se sluchovým 

postižením pracovat hůře či lépe. 

VO3: V otázce spektra znalostí a dovedností v oblasti podpůrných opatření a metod můžeme 

konstatovat, že je mají asistentky poměrně jednotné. Všechny asistentky mají nastudovaná 

doporučení z poradny pro své žákyně. Některé asistentky věděly i konkrétní stupeň 

přidělených opatření, jiné se jen domnívaly. Všechny asistentky věděly, kam se obrátit 

v případě, že by nějaké větší problémy nastaly. Všechny asistentky věděly, zda má jim 

svěřený žák IVP nebo zda nemá. Asistentky byly také schopné vyjmenovat konkrétní 
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příklady poskytovaných opatření pro jim svěřené žáky. Pokud asistentky používají ke své 

práci nějaké pomůcky, tak byly schopny interpretovat jaké a během jakých předmětů. 

Všechny asistentky kladou individualitu jim svěřených žákyň na první místo, tedy jim 

zajišťují podporu úměrnou jejich individuálním potřebám. 

Důležitý aspekt, který se dá též z rozhovorů vyčíst, je práce asistentů s kompenzačními 

pomůckami žáků. Všichni informanti udávají, že si je žákyně obsluhují sami. Největší 

znalosti týkající se práce s kompenzační pomůckou žáka prokázala asistentka D. Uvedla, že 

sluchadla má XD propojena s mobilním telefonem, a tak se s nimi velmi dobře pracuje. 

Sluchadla jsou přímo propojena přes aplikaci, která zobrazuje například i jejich stav. Od 

rodičů byla také plně informována, jak se sluchadly pracovat, takže v případě potřeby by je 

obsluhovat zvládla. Zbylé asistentky by se v případě potřeby obrátily na rodiče. 

4.6 Doporučení pro speciálně pedagogickou praxi 

Z rozhovorů je patrné, že největším problémem v průběhu práce asistentů pedagoga se žáky 

se sluchovým postižením byla pandemie onemocnění Covid-19. Tato situace byla pro 

všechny obtížná, pro osoby se sluchovým postižením však ještě obtížnější. Ať už jde 

o nošení ochranných pomůcek nebo samotnou distanční výuku, měl by se na tyto osoby 

a jejich potřeby brát větší zřetel. 

     Bylo by vhodné mezi povolené ochranné pomůcky zanést natrvalo i štít nebo průhlednou 

plastovou roušku, aby osoby se sluchovým postižením mohly na veřejných místech dobře 

odezírat ze rtů a nebyly tak výrazně omezené v komunikaci. Cílem autorky práce není 

posuzovat vládní nařízení, jen pouze poukázat na možné nepříjemnosti, které pro osoby se 

sluchovým postižením z těchto nařízení vyvstávají. Co se týče distanční výuky, mělo by být 

běžným standardem, aby se v případě jakýchkoli potíží asistent a žák sešli buď osobně, nebo 

distančně a učivo probrali individuální formou. Není možné, aby byl žák se sluchovým 

postižením pozadu jen kvůli svému sluchovému znevýhodnění, protože na kvalitní vzdělání 

má nárok každý a bez výjimky. 

     Určitá doporučení vyvstávají i pro samotné asistenty pedagoga. Bylo by vhodné mít 

alespoň základy surdopedie nastudované a zvládnuté, abychom žáka se sluchovým 

postižením mohli co nejvíce rozvíjet dle jeho individuálních potřeb, které jsou konkrétní 
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sluchovou vadou často limitovány. Kromě ryze odborných knižních publikací mohou 

asistenti využít i internet, kde jsou volně ke stažení různé příručky (např. Katalog 

podpůrných opatření, Metodika práce asistenta pedagoga atd.). Také je vhodné asistentům 

doporučit další vzdělávání, například kurzy celoživotního vzdělávání či absolvování 

akreditovaných kurzů. 

     Zvolené téma je velmi široké a rozhodně by bylo zajímavé, kdyby bylo uchopeno 

i kvantitativní formou. Takový výzkum by mohl přinést i mnohem komplexnější výsledky, 

které by nějakým způsobem mohly přispět například ke zdokonalení výuky pro tyto žáky či 

pro rozvoj dalších specifických metod a pomůcek. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala pracovní náplní asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením na běžné základní škole. Dle nastudované literatury bylo patrné, že role asistenta 

pedagoga u žáků se sluchovým postižením může být velmi široká. Autorka práce jí popsala 

z pohledu znalosti surdopedické problematiky a z pohledu orientace v podpůrných 

opatřeních. Dále bylo velmi podstatné zjistit, zda se při práci asistenta pedagoga s žákem se 

sluchovým postižením objevují i nějaké problematické aspekty.  

     Můžeme konstatovat, že výzkumné šetření zodpovědělo jak cíl hlavní, tak cíle dílčí. Jako 

zcela nový problematický faktor se zde objevilo zajištění plnohodnotné distanční výuky 

a následné zajištění plnohodnotné prezenční výuky během nošení ochranných pomůcek pro 

žáky se sluchovým postižením. Tento faktor byl způsoben situací, kterou nikdo neočekával 

a nikdo nemohl nijak ovlivnit – pandemií onemocnění Covid-19. I přes nepříjemnosti se 

informantům podařilo zařídit, že se omezení z tohoto faktoru vyplývající dotkla žáků se 

sluchovým postižením co nejméně. Bylo k tomu zapotřebí, aby pedagog, asistent pedagoga, 

jemu svěřený žák se sluchovým postižením a jeho rodina pracovali jako tým a co nejvíce 

spolu komunikovali. 

     Autorka práce byla pozitivně překvapena, s jakým nasazením a pílí asistenti žákům svou 

podporu poskytují. Z rozhovorů také bylo patrné, jak rádi tuto práci vykonávají. Zjištěné 

výsledky jsou tedy převážně pozitivního charakteru, ačkoli je zřejmé, že vzhledem 

k nízkému počtu zapojených informantů nelze výsledky zobecňovat. Asistent pedagoga 

může pro některé žáky se sluchovým postižením představovat velmi důležitou podporu 

v rámci inkluzivního vzdělávání, který jim a pedagogovi pomáhá překonávat bariéry spojené 

s jeho sluchovým znevýhodněním. 

.  
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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 záznamu doslovný přepis bude Dominika Tejmlová uchovávat u sebe. Doslovné 

citace částí anonymizovaného doslovného přepisu mohou být použity v závěrečné 

bakalářské práci. 

 

Prohlášení: 

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


 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 – Otázky pro rozhovor 

 

OTÁZKY PRO ROZHOVOR S ASISTENTY PEDAGOGA 

NEJPRVE ANAMNÉZA SVĚŘENÉHO ŽÁKA + KRAJ 

OBLASTI:  

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.“ 


