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Abstrakt  

Název práce: Objektivizace práce pedagogické asistentky v procesu realizace u žákyně 

s kombinovanou vadou na základní škole. 

 

Cíle práce: Reflexe v praxi pedagogické asistentky u žákyně s kombinovanou vadou, 

integrované na běžné základní škole. 

 

Metoda: Případová studie se týká práce pedagogické asistentky a integrace v základní 

škole u žákyně s kombinovanou vadou a byly provedeny dvě ankety, první ve třídě, kam 

dochází, jejímž cílem bylo zjistit, jak integrace žákyně s kombinovanou vadou a 

přítomnost asistenta pedagoga ovlivňuje žáky běžné základní školy v každodenním 

procesu vyučování a druhá anketa byla určena pro pedagogický sbor, jejímž cílem bude 

zhodnocení integrace nejen v jednotlivých předmětech, ale integrace jako takové. 

 

Výsledky: Integrovaný způsob vzdělávání nejvíce ovlivňuje rodina a její postoje. 

Žákům přinesla důležité životní zkušenosti, naučila je novým životním postojům, 

ústupkům, kompromisům, společné spolupráci, ale také pochopení a umění odmítnout. 

     Výsledky ukazují, že přítomnost integrovaného žáka některé obohacuje a motivuje, 

jiné zatěžuje a unavuje a někteří pedagogové spoléhají na samostatnou práci asistenta 

pedagoga. 

 

Klíčová slova: Integrace, pedagogická asistence, zrakové postižení, Braillovo písmo, 

hendikep. 

 

 

 

 



Abstract  

Title: Objectification of teaching assistant’s job in the implementation process of a 

student with combined defect in primary school. 

 

Aim: Reflections on the practice of teaching assistant working for a student with a 

combined defect in the integrated primary school. 

 

Method: Case study refers to work of teaching assistant and integration of student with 

a combined defect in the primary school. Two inquiries have been carried out, first in 

student‘s class, which is aiming to find out how the integration of the pupil with a 

combined defect in the presence of an assistant teacher affects the other elementary 

school pupils in the daily process of teaching, and the second survey was intended for 

the teaching staff, aimed to integration‘s assess not only in individual subjects, but in 

integration as a complex. 

 

Results: The integrated way of learning affects most the family and its attitudes. The 

integration brought pupils important life experiences and taught them new life attitudes, 

concessions, compromises, team cooperation, but also an understanding and art of 

refusal. 

The results show that the presence of an integrated student in the class enriches and 

motivates some pupils and burdens and tires some others, and that some teachers fully 

rely on independent work of an assistant teacher. 

 

Key words: Integration, educational assistance, visually impaired, Braille, handicap 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní 

veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. 

 

V Praze, dne  

………………………… 

                                                                                               podpis diplomanta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Děkuji vedoucí diplomové práce, Mgr. Pavlíně Novákové, Ph.D za odborné vedení, 

cenné rady a připomínky při tvorbě diplomové práce a PaedDr. Pavlu Belšanovi, jako 

odbornému konzultantovi, za významnou pomoc v oblasti zrakově postižených. 

 



 

Evidenční list knihovny 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použité prameny. 

Jméno a příjmení:        Fakulta / katedra:        Datum vypůjčení:        Podpis: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



OBSAH 

ÚVOD                                                                                                                                         9 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ                                                                                                    10 

1.1 Vymezení pojmu                                                                                                  10 

1.2  Rozdělení zrakových vad podle stupně                                                              10 

1.3  Psychologická problematika zdravotně postižených                                          11 

1.3.1 Reakce postiženého                                                                        12 

1.3.2 Rodina postiženého dítěte                                                              12 

1.3.3 Vlivy DMO (dětské mozkové obrny) na psychiku postiženého    14 

1.4  Kombinované vady                                                                                             15 

2 KOMPENZACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ                                                                  17 

2.1 Definice kompenzace                                                                                          17 

2.2 Kompenzační činitelé                                                                                          18 

2.3 Kompenzační pomůcky                                                                                       18 

3 VÝVOJ A VÝCHOVA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH                                                       20 

3.1 Historie vývoje péče o děti se zrakovým postižením                                          20 

3.1.1 Louis Braille                                                                                  21 

3.1.2 Slepecká Braillova abeceda                                                           23 

3.2 Socializace dítěte se zrakovým postižením                                                         23 

3.2.1 Integrace, inkluze                                                                           24 

3.3 Raná a předškolní výchova dítěte se zrakovým postižením                                25 

3.3.1 Raná výchova                                                                                 25 

3.3.2 Předškolní výchova a výchovné metody                                        26 

4 VZDĚLÁVÁNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ                                                        29 

4.1 Možnosti vzdělávání zrakově postižených dětí                                                   29 

4.1.1 Předškolní výchova                                                                        29 

4.1.2 Povinná školní docházka                                                               30 



4.1.3 Středoškolské vzdělání                                                                   32 

4.1.4 Vysokoškolské vzdělání                                                                 33 

4.1.5 Vzdělávání osob se zrakovým postižením na běžných školách     33 

4.2 Zájmové, humanitární, neziskové a další organizace                                          34 

4.3 Základní materiálně - technické podmínky integrace                                          35 

5 INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ                                                           38 

5.1 Vymezení pojmu sociální integrace ZP                                                               38 

5.2 Školská integrace jako proces                                                                              39 

5.3 formy školské integrace                                                                                       39 

5.4 Subjekty školské integrace                                                                                  39 

5.5 Fáze školské integrace                                                                                         40 

5.6 Nástroje školské integrace                                                                                   41 

5.7 Úloha rodiny a školy v procesu integrace                                                           41 

5.7.1 Rodiče v procesu integrace                                                            41 

5.7.2 Dítě v procesu integrace                                                                 43 

5.7.3 Spolužáci v procesu integrace                                                        43 

5.7.4 Učitel v procesu integrace                                                              44 

5.8 Programy pro oblast společenského uplatnění ZP                                               44 

6 ASISTENT PEDAGOGA                                                                                                   46 

6.1 Pojem Asistent pedagoga                                                                                     46 

6.2 Podpůrné asistenční služby při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami                                                                                                             46 

6.3 Specifikace funkce a pracovní náplně asistenta pedagoga                                  48 

6.4 Specifikace funkce osobního asistenta                                                                48 

6.5 Legistativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga                                          49 

6.6 Odborná kvalifikace asistenta pedagoga                                                             50 

6.7 Platové zařazení                                                                                                   51 

6.8 Rozdíl asistent pedagoga a osobní asistent                                                          51 



7 CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY                                                                53 

PRAKTICKÁ ČÁST 

8 METODIKA A POSTUP ŘEŠENÍ                                                                                     54 

9 PŘÍPADOVÁ STUDIE                                                                                                      57 

9.1 Asistentka pedagoga x tělesně postižená žákyně                                                57 

9.2 Osobnost tělesně postižené žákyně                                                                     58 

9.3 Nástup do zaměstnání                                                                                          61 

9.4 Tělesně postižená žákyně x spolužáci                                                                 62 

9.5 Individuální výchovně vzdělávací program (IVP), hodnocení jednotlivých 
vyučovacích předmětů včetně plnění IVP                                                           63 

9.6 Rodiče x pedagogický asistent                                                                            73 

9.7 Problémy ve školním roce 2009/2010                                                                 73 

9.8 Problémy s komunikací                                                                                       74 

9.8.1 Komunikace žákyně se spolužáky                                                 74 

9.8.2 Komunikace žákyně s pedagogy                                                   75 

9.8.3 Komunikace žákyně s AP                                                              75 

9.8.4 Komunikace žákyně s matkou                                                       75 

9.9 Sebeobsluha, samostatnost žákyně                                                                      75 

9.10 Sociální začlenění žákyně do společnosti                                                         76 

9.11 Spolupráce speciálního pedagogického centra s AP                                         76 

10 VÝSLEDKY                                                                                                                       78 

10.1 Anketa I                                                                                                             78 

10.2 Anketa II                                                                                                           86 

11 DISKUZE                                                                                                                           98 

12 ZÁVĚR                                                                                                                             105 

13 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY                                                                               106 

14 PŘÍLOHY                                                                                                                          111 

 
Nebyla nalezena položka obsahu. 



 

 



9 

 

ÚVOD 

     Práce je orientovaná na problematiku povolání pedagogického asistenta, na 

specifika funkce a náplně práce pedagogického asistenta na metodické vedení a 

metodickou podporu asistenta. Cílem je získání přehledu o práci pedagogického 

asistenta, jeho odborné vzdělanosti o spolupráci s ostatními pedagogy, vedením 

školy, s rodinou, o sounáležitosti žáků ve třídě s integrovanou žákyní 

s kombinovanou vadou (zrakové postižení + dětská mozková obrna), o pohledech 

pedagogických pracovníků, žáků, rodiny, asistenta pedagoga na integraci žákyně 

v běžné základní škole atd. Názory již zmíněných osob na přítomnost 

pedagogického asistenta v každodenním procesu vyučování.  

     Výběr tématu diplomové práce nebyl složitý, jelikož jsem pracovala jako 

asistentka pedagoga u žákyně s kombinovanou vadou a chtěla jsem si rozšířit 

poznatky v této oblasti a zároveň je sdělit širší veřejnosti, která mnohdy nemá 

mnoho informací o této profesi. 

     Integrace ovlivňuje každého, kdo se jí účastní, a domnívám se, že přinese 

člověku určitou životní zkušenost v procesu socializace. Nejvíce se týká 

integrované žákyně a její rodiny, dále pak spolužáků a pedagogů a v neposlední 

řadě asistenta pedagoga. 

     Obor pedagogické asistence je odvětvím pedagogiky, která je velmi nejasně 

popisována laické veřejnosti, často je zaměňována s osobní asistencí.  

     Ze stran rodičů tělesně a jinak postižených dětí je velmi žádaná a vyhledávaná, 

má to však mnohá ale, která se budu snažit odkrýt a objasnit nejen odbornou 

literaturou a jinými informačními zdroji, ale hlavně osobní zkušeností a praxí 

v oboru pedagogické asistence. 
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1 ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ 

1.1 Vymezení pojmu 

     Zrakové postižení je absence nebo různě rozsáhlá nedostatečnost kvality 

zrakového vnímání, která ovlivňuje celou osobnost jedince (Ludíková, Müler 

2001). V České republice žije v současnosti cca 1200 000 občanů se zdravotním 

postižením, z toho přibližně 60 000 osob se zrakovým postižením (Vágnerová, 

Moussová, Štěch, 2001). 

     V tyflopedii je za zrakově postiženou považována ta osoba, které činí zrakové 

vnímání obtíže v běžném životě, a to i po optimální korekci její zrakové vady či 

choroby (Janiš, 2002). 

 

1.2 Rozdělení zrakových vad podle stupně 

Slabozrakost definuje Dotřelová in Kraus (1997) jako „ireverizibilní pokles  

zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. 

Z praktického hlediska je tato vada dělena do tří stupňů: lehká, střední a těžká.  

     Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti po 3/60 - 

světlocit. Rozlišujeme nevidomost praktickou, pokles zrakové ostrosti pod 3/60 

do 1/60 včetně nebo je poškozeno zorné pole, kdy je zachována percepce v 

intervalu 5 až 10 stupňů. Skutečná nevidomost nastává dle Dotřelové při poklesu 

centrální zrakové ostrosti pod 1/60, což představuje zachovalý světlocit, případně 

zachovalé zorné pole v rozsahu 5 stupňů a méně.  

     Totální slepota představuje zachovalý světlocit s chybnou projekcí až po ztrátu 

světlocitu. Potíže při narušeném zrakovém vnímání nám odhalí vzhled očí, 

chování dítěte v různých situacích a jeho schopnost orientace v prostoru, příp. 

zvýšená únavnost dítěte. 

     Je třeba si všímat vzhledu očí, chování dítěte při různých aktivitách. Zejména v 

některých případech může být výsledek dlouhodobého pozorování nosným 

vodítkem při speciálně pedagogickém diagnostikování dítěte. Níže uvedené 
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příznaky bývají důvodem odeslání dítěte na oftalmologické vyšetření. Všímáme si 

vzhledu očí, jejich pohybů či patologických změn (např. oči nejsou v 

rovnovážném postavení, dítě šilhá, oči nejsou symetrické - různá velikost, barva, 

tvar). Často se u dítěte objevují zarudlé oči nebo víčka, povlak na víčkách či 

řasách. Oči jsou vodnaté, nadměrně slzí a objevuje se výtok. Rohovka je špatně 

transparentní a v zornici vidíme šedavé zabarvení. Bývají patrné nepravidelné 

pohyby očí nebo jejich záškuby. Mimo změněného vzhledu očí se dostavují 

potíže, které mohou svědčit o poškození zraku. Závratě, bolesti hlavy, pálení nebo 

svědění očí, rozmazané vidění, bolesti očí a jejich okolí, únava, dvojité vidění. 

     U dítěte pozorujeme způsob užívání zraku a to, jak se projevuje na jeho 

chování, např. dítě se nedívá do očí tomu, s kým komunikuje - nenavozuje oční 

kontakt, nadměrně mrká, mne si oči nebo na ně tlačí, udrží pozornost jen po 

krátkou dobu. Při hře, či manipulaci s předměty je nápadná špatná koordinace očí 

a rukou. Při orientaci v prostoru vráží do předmětů nebo lidí, je příliš opatrné v 

neznámém prostředí, chůze bývá nejistá, zakopává o překážky. Při pohledu na 

vzdálené předměty zaujme ztuhlý postoj, vysunuje hlavu dopředu, nápadně 

mhouří oči, nejeví zájem o divadlo, televizi apod. 

     Na tyto projevy upozorňujeme zejména v případech, kdy dosud nebyla u dítěte 

diagnostikována závažná porucha, nicméně poškození zraku je pravděpodobné 

právě pro výše uvedené projevy (Dotřelová, Kraus, 1997). 

 

1.3 Psychologická problematika zdravotně postižených 

     Jakýkoliv defekt (vada, poškození, porucha, nedostatek, postižení) nepostihuje 

jen určitý orgánový systém, ale ovlivňuje celou osobnost postiženého jedince a 

vytváří specifickou sociální situaci. 

     Zdravotní postižení představuje v psychické oblasti primárně omezení v oblasti 

předpokladů k rozvoji normálních funkcí. V důsledku postižení může vzniknout 

psychická odchylka, která souvisí s typem a závažností defektu. Sekundárně ji 

mohou ovlivnit vlastnosti osobnosti postiženého člověka i různé faktory vnějšího 

prostředí. 
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     Každá osobnost se vyvíjí pod vlivem prostředí. Mnohdy bývají postižení lidé 

zatíženi omezením potřebných zkušeností. Postižený člověk nemůže přijímat 

všechny informace, které se v jeho okolí nabízejí. Jeho představa o světě je jiná, 

chudší a méně přesná. Určitou zátěží je i rozdílnost akceptace takového člověka 

jeho okolím, omezení sociálních kontaktů nebo jejich extremizace (Vágnerová, 

1999). 

     Zkušenosti ukazují, že je to z velké části prostředí, které určuje vliv poškození 

nebo zdravotního postižení na člověka každodenního života. Osoba je zdravotně 

postižená, když je jí nebo jemu odepřeno právo obecně dostupné ve společenství, 

které jsou nezbytné pro základní prvky života, včetně rodinného života, vzdělání, 

zaměstnanosti, bydlení, finanční a osobní bezpečnosti, přístup k veřejným 

zařízením, svoboda pohybu a obecného stylu každodenního života.“Jak osoby se 

zdravotním postižením mají stejná práva, mají také stejnou povinnost. „Co je 

zapotřebí, je zaměřit se na schopnosti, ne na postižení osob se zdravotním 

postižením (www.un-dokuments.net). 

 

1.3.1 Reakce postiženého 

     Postižený jedinec brzy zjistí, jaké postoje k němu zdraví lidé zaujímají. Vnímá 

je mnohdy citlivěji a více si jich všímá. Musí se s nimi nějak vyrovnat, protože je 

nucen ve společnosti žít. Reakce postiženého člověka mohou být velmi různé, 

v závislosti na jeho defektu, zachovalých možnostech, vývojové úrovni a na 

zkušenostech, i dalších faktorech psychosociálního charakteru (např. reakce 

rodiny) (Vágnerová, 1999). 

 

1.3.2 Rodina postiženého dítěte 

Rodiče postiženého dítěte 

     Narození postiženého dítěte představuje pro rodiče zátěž, obyčejně 

neočekávanou. Je traumatem, které vyplývá z pocitu vlastního selhání 

v rodičovské roli. Vědomí neschopnosti zplodit normálního potomka vede ke 

http://www.un-dokuments.net/
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ztrátě sebedůvěry a k pocitům méněcennosti. Reakce okolí mohou tyto tendence 

ještě posilovat, zejména tehdy, jestliže jde o vrozené a nápadné postižení, jehož 

původ nelze jednoduše vysvětlit. Podstatné je, že postoje a chování rodičů 

k postiženému dítěti budou jiné, než u zdravého dítěte. Na jedné straně se zvyšuje 

pravděpodobnost hyperprotektivního přístupu(viz. níže), na druhé straně se lze 

setkat častěji i s odmítáním takového potomka. Obecně platí, že čím dříve se 

rodiče dozví, že je jejich dítě postižené, tím zásadnějším způsobem se změní 

rodičovské postoje. 

Reakce rodičů na zjištění, že jejich dítě je postižené, se v průběhu času mění a 

procházejí typickými fázemi: 

Fáze šoku a popření – šok a popření představují první reakci na subjektivně 

nepřijatelnou skutečnost, že je dítě trvale postižené. 

Fáze postupné akceptace a vyrovnávání s problémem – v tomto období mají 

rodiče zájem o další informace. Chtějí být poučeni o podstatě a příčině postižení, 

hledají viníka, ale i řešení budoucnosti svého dítěte. Racionální zpracování 

takových informací ovšem mnohdy brání emoční stav rodičů, který hodnocení 

situace zkresluje. Způsob akceptace závisí na zkušenostech rodičů, vlastnostech 

jejich osobnosti atd. Výchovný přístup rodiče ovlivní vývoj dítěte prakticky až do 

dospělosti. 

Fáze realismu – rodiče se ve většině případů postupně smíří se skutečností, že 

jejich dítě nikdy nebude zdravé, a začnou se chovat přiměřeným způsobem 

(Vágnerová, 1999). 

Sourozenci postiženého dítěte 

     Postižené dítě může představovat zátěž nejen pro rodiče, ale i pro svoje 

sourozence. Sourozenec obyčejně postupně přijme dominantně ochranitelskou 

roli. Existence postiženého dítěte v rodině může být příčinou extremizace postojů 

a očekávání rodičů i ve vztahu ke zdravým potomkům. Je zde zvýšené riziko, že 

ani k nim nebudou mít rodiče přiměřený vztah a přijatelné nároky: 

- Jednou krajností může být koncentrace pozornosti a zájmu na postižené dítě a 

odsunutí zdravých sourozenců do pozadí. 
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- Druhou extrémní variantou je koncentrace zájmu na zdravé dítě jako prostředek 

kompenzace neuspokojení, které rodičům přináší postižený potomek. Někdy 

rodiče od zdravého potomka očekávají schopnost převzít zodpovědnost, 

samozřejmost a ochotu pomáhat s péčí o postiženého sourozence (Vágnerová, 

1999). 

     Hyperprotektivní přístup (hyperaktivní) – přiliš ochranitelský, příliš 

soustředěný na dítě. Nadměrná péče pro dítě není přínosem. Často vychází z 

nevyřešených pocitů viny. Jedinec si pro sebe argumentuje tím, že jeho úsilí a 

péče o dítě je natolik významné, že už není potřeba nic jiného. Více tento přístup 

bývá ze strany matky než otce. Jde o extrémní péči, dítě se tolik nerozvíjí, neboť 

na něj nejsou kladeny přiměřené nároky. Vše vykonává pečující osoba, a proto 

významné dovednosti dítěte nejsou rozvíjeny. Matka pečuje maximálním 

způsobem o všestrannou pohodu dítěte, někdy na úkor ostatních sourozenců nebo 

celé rodiny. Má to dopad na širší rodinné společenství. Pro dítě je to sekundární 

handicap. Tento přístup může vyplývat i ze studu, že dítě není přijato takové, jaké 

je a rodič odčiňuje negativní postoje vůči dítěti. Může dokonce docházet k tomu, 

že pečující osoba s hyperprotektivním přístupem může dítě izolovat od ostatních 

osob, protože si myslí, že mu nemůžou poskytnout dostatečnou péči. Odmítá tedy 

druhé lidi. V důsledku toho dochází k narušení manželských/partnerských vztahů. 

Tyto faktory mají dopad na odbornou práci. Dochází k deprivaci sourozenců 

(sourozenci - samostatná problematika) (www.charita.xf.cz). 

 

1.3.3 Vlivy DMO (dětské mozkové obrny) na psychiku postiženého 

     Pohybové postižení zvyšuje riziko deprivace (nedostatečné uspokojení 

potřeby) v oblasti stimulace, učení a sociální zkušenosti. Nepohyblivé děti jsou 

více závislé na svém okolí. V důsledku toho dochází k opožďování rozvoje 

poznávacích procesů i socializace. 

     Děti s DMO mívají problémy s koncentrací pozornosti, poruchy paměti, 

poruchy percepce. DMO bývá často spojeno s poruchou zrakového nebo 

sluchového nervu. 

http://www.charita.xf.cz/
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     Citové prožívání a reakce, které jsou s ním spojeny, bývají u těchto dětí, 

v závislosti na poruše CNS, také nějakým způsobem odlišné. Emocionalita 

nemocných s DMO bývá infantilnější, mohou být labilnější a dráždivější, časté 

poruchy řeči. 

     Socializace nemocných s DMO bývá nepříznivě ovlivněna omezením v oblasti 

motoriky a poškozením řeči. Mají mnohem méně sociálních zkušeností, protože 

bývají častěji izolováni v rodině resp. v ústavním zařízení Vynucená menší 

samostatnost, omezenější zkušenosti a odlišná sociální akceptace ovlivňují rozvoj 

určitých osobnostních rysů. Nápadnosti zevnějšku, pohybu, řeči, neovladatelné 

záškuby apod., mohou ovlivnit sociální hodnocení okolí do té míry, že se stanou 

v postoji k takto postiženým lidem dominantními. Nepříznivé hodnocení může 

negativně ovlivnit sebeúctu postiženého člověka a z ní vyplývající chování i 

obranné reakce. Na druhé straně nelze přehlížet ani důsledky opožděné 

socializace a omezení sociálních zkušeností, dané pohybovým postižením 

(Vágnerová, 1999). 

 

1.4 Kombinované vady 

     Jde o postižení několika vadami současně. A to takovými, které spolu příčinně 

nesouvisejí (www.charita.xf.cz). 

Speciální pedagogika rozlišuje tři základní skupiny: 

1) Dominantním znakem je mentální retardace (MR). S MR se v kombinaci sdružují 

– vady tělesné, vady řeči, poruchy chování, vady smyslové, vývojové poruchy 

učení. Tato skupina je nejpočetnější. Tito žáci se vzdělávají ve speciálních 

školách nebo ve speciálních třídách běžných škol. 

2) Kombinace vad smyslových, tělesných a vad řeči – např. tělesné a zrakové 

postižení, zrakové a sluchové postižení atd. Žáci této skupiny se z pravidla 

zařazují do speciální školy s náročnější speciální pedagogickou péčí. V případech 

mnohočetných těžších postižení je možno využít forem individuálního vzdělávání. 

Děti s lehčím postižením je možno vzdělávat integrovaně v běžných školách. 

http://www.charita.xf.cz/
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3) Děti autistické s další vadou (MR, vady řeči, vady smyslové, či tělesné) 

(www.charita.xf.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.charita.xf.cz/
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2 KOMPENZACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

2.1 Definice kompenzace  

     Litvak (1972) kompenzaci definuje jako „universální schopnost organismu 

nahradit narušení nebo ztrátu určité funkce funkcí jinou a vede ke složité 

přestavbě fungování zbývajících analyzátorů.“ 

     Kompenzace defektu se musí uskutečnit na podkladě souhry biologických 

(fyziologických) a sociálních (vztahových) činitelů, kteří mají vedoucí roli. 

Klíčový význam má motivační stránka osobnosti a mezilidské vztahy. U 

rozumově normálních vrozeně nevidomých jedinců neznalost počitků světla a 

barev neovlivňuje (při přiměřené výchově) rozvoj jejich řeči a jazyka jako celku. 

     Procesy kompenzace ztráty zraku se mohou plně rozvinout jen za určité 

příznivé a záměrně prováděné organizace vnější činnosti postiženého jedince. 

Kompenzace se nejúčinněji rozvíjí v činnostech přímo potřebných pro život těžce 

zrakově postižených, dalším činitelem kompenzace je motivační stránka činnosti a 

osobnosti a nadřazené hledisko jejího aktivního životního přizpůsobení. Žije–li 

zrakově postižený v poměrné nečinnosti, jeho kompenzační procesy se nemohou 

rozvinout. 

     Zrakově postižený jedinec může své kompenzační potenciály plně rozvinout 

jen v určitém životním a společenském postavení a roli, které mu umožní vést 

takový způsob života, který je hodnotný a smysluplný. Naplňování těchto vnějších 

činností je v rozhodující míře určované osobními vztahy a postoji, kterým je 

postižený jedinec vystaven, a které také sám udržuje a zastává. 

     V psychologické rovině osobnosti a vědomého prožívání u postižené osoby 

samé, se pak jedná o postoj jedince k vlastní zrakové vadě a k sobě samému jako 

k nevidomému člověku. Ukazuje se, že přes veškeré vzájemné souvislosti jsou 

otázky postoje k vadě výchozím bodem všech rozvíjejících zásahů do utváření a 

fungování osobnosti postiženého člověka. Je to proto, že jde o motivační stránku 

osobnosti, která má rozhodující vliv i na stránku poznávací a výkonovou (Čálek a 

kol., 1986). 
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2.2 Kompenzační činitelé 

     Kompenzační činitele můžeme klasifikovat na nižší a vyšší (Ludíková, 

Maleček, 1989). K těm nižším náleží hmat, sluch, čich a chuť, k vyšším pak 

myšlení, řeč, představivost, paměť, obrazotvornost a další. Obě skupiny jsou spolu 

úzce spjaty, neboť vnímáním prostřednictvím smyslů se rozvíjí paměť, myšlení, 

řeč a vytvářejí se správné představy (Keblová, 1999). 

 

2.3 Kompenzační pomůcky 

     Úspěšné zařazení zrakově postiženého dítěte do kolektivu zdravých vrstevníků 

předpokládá zajištění speciálních pomůcek, které patří k běžnému vybavení 

speciálních škol. Tyto pomůcky umožňují využít buď zbytky zraku (u dětí 

slabozrakých a se zbytky zraku) nebo náhradní smysly, především hmat a sluch 

(zvláště u dětí nevidomých). 

     Možnost využití zbytků zraku předpokládá speciální písmo, speciální psací 

potřeby a úpravu povrchu předmětů. Kompenzace nedostatků zrakového vnímání 

psaného i tištěného textu prostřednictvím hmatu vyžaduje převod černotisku do 

Braillova bodového písma. Kompenzace prostřednictvím sluchu znamená převod 

do zvukové podoby. Vybavení pomůckami a tištěnými materiály se řídí stupněm 

zrakového postižení dítěte a stupněm a druhem školy, do které je dítě zařazeno. 

Požadavky na vybavení zrakově postiženého dítěte by však měly být především 

reálné (Keblová, 1996). 

Dělení kompenzačních pomůcek: 

1) Optické pomůcky – hyperokuláry (lupové brýle), zvětšovací lupy (televizní 

lupy) atd. 

2) Neoptické pomůcky: 

Klasické pomůcky: 

školní potřeby – papír pro psaní Braillova písma, Pichtův psací stroj, sešity 

s výraznými linkami různých šířek, fixy se širokou stopou atd. 
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textový materiál – učebnice v Braillovu písmu, mapy se silnými konturami 

atd. 

zvukové a audiovizuální pomůcky – zvukové záznamy výukových materiálů, 

výukové videozáznamy atd. 

Moderní elektronické pomůcky: 

PC s klasickou tiskárnou nebo Braillskou tiskárnou, PC s hlasovým nebo 

hmatovým výstupem atd.  

3) Doporučené pomůcky pro výuku předmětů v základní škole (Keblová, 1995) 
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3 VÝVOJ A VÝCHOVA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH  

3.1 Historie vývoje péče o děti se zrakovým postižením (shrnutí) 

1523 – Nejstarší objevená ucelená publikace o možnostech vzdělávání 

nevidomých, autor – Ital Karaccioli 

1798 – 1. Pokus o založení výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé se 

nezdařil, Vídeň – zakladatel Weinberger 

1807 – Ústav pro slepé v Praze (Tomická, Švingalová, 2002), za přičinění A. 

Klara a jeho syn vybudoval ústav na dnešním Klárově, ústav předváděl tzv. 

Braillovo písmo (www.charita,xf.cz). 

1822 – Česky psaná publikace O vychovávání, vzdělávání a podporování slepců. 

autor – J. Schwarz – ředitel ústavu pro nevidomé Brno 

1846 – Zřízen Moravský zemský ústav pro výchovu nevidomých dětí v Brně 

(www.charita,xf.cz) 

1848 – Pokus v ústavu pro nevidomé – oddělit nevidomé a slabozraké při jejich 

vzdělávání – nezdařil se, Hamburg – ředitel Brandstaeter 

1873 – Klárův ústav pro nevidomé, Karel Malý zpracoval svou adaptaci Braillova 

písma česky 

1897 – Zřízena první mateřská škola při Klárově ústavu v Praze, A. Mráček – učil 

v Klárově ústavu, autor čítanky pro nevidomé 

1922 – Praha – 1. Kurz pro učitele vyučující ve školách při ústavech pro 

nevidomé v ČSR 

1923 – V Deylově ústavu pro nevidomé v Praze se tvoří hudební oddělení, 

přetvořeno na střední hudební školu a později na konzervař 

http://www.charita,xf.cz/
http://www.charita,xf.cz/
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- Vznikl svaz slepeckých spolků a ústavů v ČSR  - svaz se snažil o koordinaci 

činnosti 

- Některé významné osobnosti tohoto období v ČSR– J. Zeman – vydává Otázky 

slepecké výchovy, D. Hoňková – sestavila Český slepecký zkratkopis, E. Kerbl – 

vyrábí Reliéfní mapy zeměpisné pro nevidomé. 

1948 – Na základě nového školského zákona – při ústavech pro nevidomé 

zřizovány národní a střední školy se samostatným vedením, Z Deylova ústavu pro 

nevidomé v Praze vzniká celostátní hudební škola pro nevidomé 

1958 – Založeny dva azyly pro práce neschopné a nevidomé – Chrlice a 

Hvězdlice, Opatrovna s mateřskou školou v Pisárkách. 

1968 – Otevřena Ekonomická škola pro nevidomé v Praze – přijímáni i žáci 

slabozrací. 

1977 – Brno – 1. Speciálně pedagogická poradna pro rodiče nevidomých dětí 

raného věku, zakladatel J. Smýkal. 

1978 – Změna devítileté školní docházky na osmiletou a povinnou desetiletou 

1988 – Brno – Tyflopedická poradna pro nevidomé a těžce slabozraké při Svazu 

invalidů – vedená J. Smýkalem 

1989 – PRŮLOM DO INTEGRACE 

1990 – Školský zákon č. 171/1990 Sb. § 3 odst. 2 – Nevidomým se zajišťuje 

právo na vzdělávání v jejich jazyce – Braillově písmu. 

1991 – Změna názvu škol – Školy pro zrakově postižené (Tomická, Švingalová, 

2002).  

1993 – Zavedení povinnosti vypracovávat individuální vzdělávací plán při 

integraci dětí (www.charita,xf.cz). 

 

3.1.1 Louis Braille  

http://www.charita,xf.cz/


Byl vynálezce takzvaného Braillova písma, systému psaní pro nevidomé. 

     Braille (4. leden 1809 – 6. leden 1852) se narodil v městečku Coupvray blízko 

Paříže ve Francii. Jeho otec Simon-René Braille byl sedlář. Ve věku tří let si 

Louis poranil levé oko šídlem z otcovy dílny. Dostal infekci, která se přenesla i na 

pravé oko a postupně oslepl. 

     V deseti letech dostal stipendium na studium v Institutu des Jeunes Aveugles 

(Královský institut pro slepou mládež) v Paříži. Hrál na varhany a později se stal 

profesorem na tomtéž ústavu. Děti se zde učily číst pouze rozeznáváním 

vystouplých písmen hmatem. Nemohly však psát, protože tisk byl realizován 

vlisováním drátěných písmen do papíru (www.wikipedia.org). Uznání, zavedení 

písma do pařížského ústavu se uskutečnilo až v roce 1850, tedy dva roky před 

smrtí L. Brailla (Vágnerová, 1995). 

     Když mu bylo třináct, vynalezl systém vyražených (vystouplých) bodů. 

Inspirací mu byl starý systém kapitána Charlese Barbiera de la Serre. Ten 

navštívil školu a přinesl s sebou již nepoužívaný vojenský systém nočního psaní. 

Vojenský systém byl vytvořen pro vojáky, aby mohli přijímat rozkazy i za tmy. 

Byl založen na dvanácti bodech. Braille jej zdokonalil a nakonec použil bodů 

pouze šest. 

     Louis Braille vydal v roce 1829 svou první knihu pro nevidomé a v roce 1837 

Zdokonalil psaní přidáním znamének pro zápis matematických symbolů (Nemeth 

Braille) a hudby (Braille music code). 

Braille zemřel na tuberkulózu, pohřben byl v Paříži (www.wikipedia.org). 

Obr. 1 Louis Braille    
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Braillovo_p%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1809
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1852
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stipendium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat
http://www.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Barbier_de_la_Serre&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1829
http://cs.wikipedia.org/wiki/1837
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosa
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www.louisbraillefacts.com 

 

3.1.2 Slepecká Braillova abeceda 

Pro zápis veškerých textů se používá česká základní znaková sada Braillova 

písma. Existuje 64 kombinací šesti bodů uspořádaných do dvou sloupečků a třech 

řad, které jsou buď vytlačené, nebo nevytlačené. Pro tisk se používá speciální 

tvrzený papír (www.sons.cz). 

 

3.2 Socializace dítěte se zrakovým postižením 

     Socializace je proces, jehož hlavním cílem je včlenění jedinců do společnosti. 

Socializací dochází k přeměně biologické bytosti na bytost společenskou (kulturní 

a sociální), která jedná v rámci určité tolerance podle uznávaných pravidel, 

směřuje své chování ke společensky uznávaným hodnotám a hraje sociální role, 

které vyplývají z jejího sociálního statutu (Havlík, 2002). 

     Nástup do školy ovlivní socializační vývoj dítěte. Zkušenosti, které zde získá, 

a požadavky, s nimiž se musí vyrovnat, budou stimulovat rozvoj určitých 

sociálních dovedností a osobnostních vlastností. Škola může působit jako výzva, 

nabídka možnosti vlastního rozvoje a sebepotvrzení, ale i jako zdroj ohrožení 

(Vágnerová,2001). 

     Sociální role je definována jako komplex normativně daného, očekávaného a 

požadovaného chování (Vágnerová, 2001). 

Říčan (1973) konstatuje, že: „Každý člověk je prakticky od prvních okamžiků 

narození vystaven očekáváním, která tvoří svého druhu prostor, do kterého je mu 

dovoleno vrůstat a do kterého má povinnost vrůstat. Když se vyvíjí ve smyslu 

těchto očekávání, je odměňován…Vyvíjí-li se v rozporu s těmito očekáváními, je 

trestán.“ 

Stupně socializace:  

integrace – zapojení, splynutí se společností, samostatnost 

adaptace - přizpůsobení se prostředí, samostatnost za určitých okolností 

http://www.louisbraillefacts.com/
http://www.sons.cz/
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utilita – problematická samostatnost, sociální zařaditelnost při vedení 

inferiorita – nesamostatnost, sociální nezařaditelnost 

WHO (Světová zdravotnická organizace) uvádí 9 stupňů socializace: 

Plná integrace: 

- sociálně integrovaný jedinec 

Vysoká integrace: 

- inhibovaná účast (postižení vyvolává určitou nevýhodu) 

- omezená účast (negativní vliv na společenský život, manželství, soukromí apod.) 

Středně vysoká integrace: 

- zmenšená účast (problémy v navazování náhodných kontaktu) 

Nízká integrace / nízká segregace: 

- ochuzené vztahy (omezení ve fyzickém, sociálním nebo psychickém vývoji) 

- redukované vztahy (schopnost udržovat vztahy jen k vybrané skupině či 

jednotlivci) 

- narušené vztahy (neschopnost udržovat trvalejší vztahy) 

Středně vysoká segregace: 

- odcizení 

Vysoká segregace: 

- společenská izolace (schopnost míry socializace je téměř nezjistitelná) 

(www.charita.xf.cz) 

 

3.2.1 Integrace, inkluze 

     Integrace je plným začleněním a splynutím postiženého se společností. 

Předpokládá samostatnost, nezávislost jedince, jenž nevyžaduje zvláštní ohledy 

nebo přístupy ze strany přirozeného prostředí. Postižení, efektivita se u něho 

nerozvinula, popřípadě se s ní plně vyrovnal a její následky dokázal adekvátně 

kompenzovat, je schopen plnit všechny funkce, vyplývající z plné socializace a je 

rovnoprávným partnerem ve všech běžných oblastech profesní přípravy, 

pracovního uplatnění i společenského života (Novosad, 1997). 

     Inkluze znamená „úplné splynutí“. V prostředí školy je to splynutí dětí 

s různým handicapem s ostatními do takové míry, že je tento handicap setřen tak, 

že učitel se zaměřuje na třídu jako na skupinu, na celek, nikoli na 
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individualizovanou výuku. To předpokládá vyrovnání šancí. K vyrovnání šancí 

však nejprve musí dojít prostřednictvím specializované individualizované péče, 

aby byla inkluze nakonec vůbec realizována (nějaký odborník tedy musí doplnit 

nejprve to, co chybí, aby se mohlo dítě stát součástí kolektivu, kde se 

neupřednostňuje individualizovaná výuka) (Hrudková, 2009). 

     Někteří autoři považují integraci a inkluzi za totéž (Novosad, 1997), jiní 

považují integraci za probíhající proces začleňování a inkluzi za dokončený 

proces socializace (Hrudková, 2009). 

 

3.3 Raná a předškolní výchova dítěte se zrakovým postižením 

3.3.1 Raná výchova 

     To, čemu se dítě v raném věku naučí, jaký postoj získá k určité činnosti apod., 

to vše v pozdějším věku uskutečňuje již mnohem snadněji bez zbytečného 

opoždění. Útlý věk, který je u většiny autorů chápán jako údobí do tří let věku 

dítěte, je obdobím velmi rychlého vývoje. V této době se dítě rozvine po všech 

stránkách v takové míře jako již nikdy později ve svém životě (Balunová, 

Heřmánková, Ludíková, 2001). 

     „Rané učení“ se liší od učení pozdějšího především tím, že probíhá bez 

jakýchkoliv předchozích zkušeností. Proto první zkušenosti získává dítě pomalu a 

obtížně, další zkušenosti již získává většinou mnohem snadněji a rychleji pomocí 

těch, které již získal dříve (Koch, 1986). 

     U dítěte se zrakovým postižením je již na počátku jeho vývoje změněna kvalita 

i kvantita zrakových podnětů. Tímto způsobem je omezeno primární učení. Učení 

na bázi zrakové diferenciace je pro dítě se zrakovým postižením obtížnější, 

protože podněty pro ně nejsou tak snadno odlišitelné. 

     V novorozeneckém období se vytváří vztah novorozence a matky. U dítěte se 

zrakovým postižením často již v tomto období dochází k jeho narušení, což může 

mít vážné důsledky pro další vývoj dítěte. 
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     V kojeneckém věku dochází ke značnému rozvoji motoriky, tedy i poznávacích 

procesů a socializaci. Pohybový vývoj je podmíněn růstem a zráním nervové 

soustavy, vlivy prostředí. A právě zrakové postižení je jedním z faktorů 

zpomalujících rozvoj motoriky. 

     V batolecím věku je v tomto smyslu důležitá samostatná lokomoce, která 

zbavuje dítě absolutní závislosti na dalších osobách. Proces autonomizace dítěte 

se zrakovým postižením je plně závislý na porozumění a podpoře dospělého 

(Clarke, 1976). 

    Raná výchova dětí se zrakovým postižením probíhá převážně v rodinném 

prostředí a je nesmírně důležité, aby se rodičům včas dostalo odborných 

poradenských služeb. 

     Podpora rané výchovy ze strany poradenského pracovníka představuje nejen 

přímou práci s dítětem, ale i metodické vedení rodiny, a to mnohdy od budování 

vztahu rodiny k postiženému dítěti, až po vytváření optimálních vazeb v širším 

sociálním prostředí, v němž rodina žije. Raná péče by měla zahrnovat nejen 

návštěvy poradenského pracovníka v rodině, ale i ambulantní péči, rehabilitační 

pobyty i odborné semináře pro rodiče (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001). 

 

3.3.2 Předškolní výchova a výchovné metody 

     V České republice se v současné době realizuje předškolní výchova dětí se 

zrakovým postižením starších tří let dle přání rodičů v několika základních 

formách. Dítě může navštěvovat speciální mateřskou školu pro děti s vadami 

zraku, může chodit do běžné mateřské školy nebo dále zůstává ve výchovné péči 

rodiny. 

Speciální mateřské školy – přijímají děti ve věku od tří do šesti let. Mají funkci 

speciálně pedagogickou, diagnostickou (sledování zrakových možností dítěte), 

sociální a propedeutickou (příprava postiženého jedince na vstup do školy). Děti 

by měly získat návyky samostatného pohybu, rozvíjejí se v oblasti smyslové, 

rozumové, mravní, tělesné. Hlavní zásadou práce v mateřské škole je individuální 

přístup ke každému dítěti. 
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     Hlavní důraz je kladen především na oblast smyslové výchovy. Jejím úkolem 

je rozvoj kompenzačních systémů a tam, kde je to možné se podporuje rozvoj 

zrakového vnímání, a dodržují se zásady zrakové hygieny. S dětmi jsou soustavně 

prováděna cvičení k rozvoji hmatové, sluchové a čichové oblasti  

Mravní výchova – je směřována k vytváření sociálních a mravních zkušeností, 

rozvoji představ o žádoucím a nežádoucím chování jedince. Důraz je kladen na 

vytváření základních pravidel chování ve společnosti a vytváření základních 

charakterových vlastností (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001). 

Výchovné metody: 

- Přesvědčování – důsledné vysvětlení poučky, pravidla či normy, nejlépe 

v konkrétní situaci. 

- Cvičení – procvičování vysvětleného pravidla nebo požadavku v běžných 

životních situacích (zdravení). 

- Povzbuzování – pochvala, trest – využít motivačního faktoru pochvaly pokud je 

zasloužená a přiměřená, trest chápat pouze jako výchovný prostředek. 

- Rozhovor, příklad atd. (Ludíková a kol., 1989). 

Tělesná výchova – plní především úlohu zdravotní. Musíme dbát na omezení 

vyplývající ze zrakové vady, případně jiného postižení. Tělesná výchova má dítě 

aktivizovat, napomoci rozvoji hrubé a jemné motoriky, pomáhat při rozvoji 

prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených dětí. 

Rozumová výchova – cílem je formování myšlenkových operací dětí, aby si 

spojitosti s praktickou činností osvojily určité způsoby rozumové činnosti a řeči a 

jim odpovídající poznatky, postoje, dovednosti, návyky a zájmy. Děti si osvojují 

poznatky o přírodě, společnosti, matematické představy, jsou prováděna jazyková 

cvičení, rozvíjí se slovní zásoba a správná výslovnost (Balunová, Heřmánková, 

Ludíková, 2001). 

Pracovní výchova – je snahou vybavit dítě praktickými znalostmi a dovednostmi, 

především v oblasti sebeobsluhy (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001). Dále 
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sem můžeme zahrnout práce individuální a kolektivní, pomoc rodině, metodu her 

jako základní metoda pro určitý věk dítěte (Ludíková a kol., 1989). 

Estetická výchova – uvědomění si barev, poznávání barev, ztvárňování představ, 

vnímání hudby, rozvíjení sluchu, vlastní hudební činnosti (Keblová, 1996). 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ 

     „Vzdělávejme postižené v běžných školách, pokud je to možné, ve speciálních 

školách, pokud je to nutné.“ (Vítková, 1998). 

 

4.1 Možnosti vzdělávání zrakově postižených dětí 

 

4.1.1 Předškolní výchova 

     V současné době předškolní výchova dětí se zrakovým postižením může být 

realizována ve třech formách: 

- dítě je dále ve výchovné péči rodiny, která může být podporována poradenskými 

službami odborně proškolených pracovníků 

- dítě navštěvuje speciální mateřskou školu pro zrakově postižené děti 

- dítě navštěvuje běžnou mateřskou školu. 

     Speciální mateřské školy pro zrakově postižené děti jsou součástí uceleného 

systému výchovně-vzdělávací práce s dětmi do šesti let. 

     Postavení speciálních mateřských škol je vymezeno zákonem ČNR č. 

390/1992 Sb. O předškolních a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů 

a vyhláškami MŠMT ČR č. 35/1992 Sb. o mateřských školách a č. 127/1997 Sb. o 

speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

     O zařazení a přijetí do speciální mateřské školy rozhoduje ředitel se souhlasem 

zákonného zástupce dítěte, přičemž návrh mohou podat zákonní zástupci dítěte, 

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, 

zdravotnické zařízení, středisko rané péče, orgány péče o rodinu a dítě. 
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     Ve třídě speciální mateřské školy pro zrakově postižené děti zajišťují výchovu 

dva učitelé. Maximální počet dětí se zrakovým postižením ve třídě tohoto typu 

mateřské školy je osm (Keblová, 2001). 

Seznam speciálních mateřských škol (SMŠ) pro zrakově postižené v ČR (k 1. 

červnu 2001): 

Speciální mateřské školy pro zrakově postižené 

- Brno, Hlinky 156 

- České Budějovice, Zachariášova 5 

- Havířov, Mozartova 2 

- Karviná-Frenštát, K. Sliwky 620 

- Kladno, Moskevská 3083 

- Zlín, Obeciny 3583 

Speciální školy pro zrakově postižené 

- Plzeň, Lazaretní 25 

- J. Ježka – Praha 1, Loretánská 19 (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007). 

 

4.1.2 Povinná školní docházka 

     Děti se zrakovým postižením mají v době povinné školní docházky možnost 

volby mezi tzv. běžnou školou či speciální školou. 

     Vyhláška MŠMT ČR č. 127/1997 Sb. o speciálních mateřských a základních 

školách uvádí pro zrakově postižené pod školami určenými smyslově postiženým 

dětem a žákům následující typy škol: 

  speciální základní škola pro zrakově postižené 

 zvláštní škola pro zrakově postižené 
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 pomocná škola pro zrakově postižené. 

     Žádost o přijetí či přeřazení dítěte do speciální školy může podat řediteli 

příslušné školy zákonný zástupce žáka, škola, případně mateřská škola, kterou žák 

navštěvuje, zdravotnické zařízení, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 

pedagogické centrum, orgány péče o rodinu a dítě. 

     Veškerou dokumentaci, která je nutná pro zařazení dítěte do speciální školy, 

shromáždí speciálně pedagogické centrum či pedagogicko-psychologická 

poradna. 

     Ve speciálních základních školách pro zrakově postižené se vzdělávají žáci 

s různým druhem a stupněm zrakového postižení. Ve třídě může být až osm žáků 

se zrakovým postižením. Ve všech typech škol pro zrakově postižené se vyučuje 

technice čtení a psaní, mají deset ročníků (Keblová, 2001). 

Speciální základní školy pro zrakově postižené v ČR 

- Speciální základní škola Máj II v Českých Budějovicích (se speciálními třídami) – 

České Budějovice, M. Chlajna 23 

- Speciální školy pro zrakově postižené – Brno, Hlinky 156 

- Speciální škola a školské zařízení pro zrakově postižené prof. MUDr. 

Vejdovského – Litovel, nám. Otakara Přemysla 777, Moravská Třebová, J.A. 

Komenského 26 

- Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči – Opava, 

Havlíčkova 1 

- Speciální školy pro zrakově postižené – Plzeň, Lazaretní 25, Praha 2, nám. Míru 

19 

- Speciální školy pro zrakově postižené Jaroslava Ježka – Praha 1, Loretánská 19 

(Finková, Ludíková, Růžičková, 2007). 

     Úkoly a cíle stanovené ve speciálních základních školách pro zrakově 

postižené vychází a buď se shodují s úkoly a cíly na školách pro intaktní 

(nepostiženou) populaci, nebo se jim alespoň co nejvíce blíží. 
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     Návrh učebních plánů a osnov speciálních základních škol pro zrakově 

postižené vychází z učebních plánů a osnov pro základní školy, stejně tak i 

struktura vyučovacích předmětů vychází z programu pro základní školy 

s drobnými odlišnostmi jako je hra na hudební nástroj (jedna hodina týdně), kdy 

se zjišťuje hudební nadání a schopnosti pro zahájení individuální hry na hudební 

nástroj, dále to jsou předměty speciální péče – prostorová orientace, samostatný 

pohyb zrakově postižených, zraková stimulace, speciální příprava psaní a čtení 

bodového písma, tyflopedická péče, logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, 

předmět psaní a práce na počítači. Mezi volitelné předměty patří čtení optakonem 

(přístroj převádějící grafický útvar do hmatové podoby www.zsf.jcu.cz), druhý 

cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, cvičení v českém jazyce a matematice, hra 

na hudební nástroj, hudební nauka, hudebně pohybová výchova atd. 

     V kompetenci ředitele školy je úprava učebních osnov jednotlivých předmětů 

až v rozsahu 30 % (u těžce zrakově postižených žáků). 

     Žáci mohou být vzděláváni podle IVP (individuální vzdělávací plán), 

v některých předmětech lze učivo s přihlédnutím na možnosti žáků redukovat 

nebo naopak lze výuku rozšířit o výcvik specifických dovedností (Keblová, 2001). 

 

4.1.3 Středoškolské vzdělání 

     V České republice mají žáci se zrakovým postižením možnost studovat na 

běžných středních školách, pokud jejich vady nemají takový charakter, který by 

jim znemožňoval uplatnění v praxi v oblasti vystudovaného oboru, nebo mohou 

volit některou ze středních škol pro zrakově postiženou mládež: Gymnázium, 

konzervatoř, obchodní akademii, střední odborné učiliště, odborné učiliště 

(Keblová, 2001). 

Speciální střední školy pro zrakově postiženou mládež v ČR: 

- Speciální střední školy a OU pro zrakově postiženou mládež (SOŠ, SOU, OU) – 

Brno, Hlinky 156 

- Praktická škola – Moravská Třebová, 9. Května 2 

http://www.zsf.jcu.cz/
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- Speciální SOU, OU a praktická škola pro smyslově postižené – Olomouc – Svatý 

Kopeček, Křičkova 4 

- Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež – Opava, H. Kvapillové 20 

- Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla – Praha 1, Maltézské náměstí 14 

- Speciální školy A. Klára (SOŠ, SOU, OU) – Praha 4, Vídeňská 28 

- Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka – Praha 4, Roškotova 4 

- Gymnázium, Obchodní akademie a odborná škola pro zrakově postiženou mládež 

– Praha 5, Radlická 115 (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007). 

     Na střední školu pro zrakově postiženou mládež se mohou hlásit žáci ze 

speciálních základních škol, ale i žáci ze základních škol běžného typu (při 

zhoršení zrakové vady). 

     Na středních školách pro zrakově postiženou mládež je ve třídách nižší počet 

žáků a výchovně – vzdělávací činnost se organizuje po skupinách podle stupně 

zrakového postižení (Keblová, 2001). 

 

 

4.1.4 Vysokoškolské vzdělání 

     Samozřejmě i jedinci se zrakovým postižením mají možnost studovat na 

vysokých školách. V ČR nejsou žádné vysoké školy, které by se specializovaly na 

přípravu studentů se zrakovým postižením, ale při některých školách vznikla 

podpůrní centra, která mají být nápomocna při zvládání studia osob s postižením 

(Keblová, 2001). 

Seznam středisek podpory vysokoškolského vzdělávání 

- Středisko Teiresiás – Brno, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity  

- Centrum pomoci Handicapovaným – Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity 

Palackého 
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- Centrum Tereza – Praha, Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT 

- Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na Univerzitě Karlově – 

Karolina – Praha, Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (Finková, 

Ludíková, Růžičková, 2007). 

      V posledních letech se zvyšuje počet studentů se zrakovým postižením, 

rozšiřuje se spektrum oborů, které studují. Při výběru oboru se musí zohlednit 

studijní předpoklady studenta, ale také možnost uplatnění po dokončení studia, 

vzhledem k typu zrakovému postižení. 

     Úprava podmínek přijetí na vysokých školách – úprava přijímacích testů do 

elektronické podoby, vytištění v bodovém písmu nebo zvětšené podobě, 

prodloužení času na vypracování odpovědí. 

     V průběhu studia potřebují studenti se zrakovým postižením mimo jiné úpravy 

textů podle typu zrakové vady, odpovídající technické zázemí, zajištění odborných 

konzultačních a poradenských služeb (Keblová, 2001). 

 

4.1.5 Vzdělávání osob se zrakovým postižením na běžných školách 

     Je důležité, aby celý kolektiv běžné základní školy přijal filozofii zařazení 

dítěte se zrakovým postižením do běžné základní školy. Pracovníci školy se 

seznámí se specifiky práce s daným dítětem a měli by si doplnit dosavadní 

vědomosti a dovednosti o nové. Měli by tak vykonat všichni učitelé, kteří 

s dítětem budou pracovat. 

     Ředitel školy by měl dát možnost pracovníkům absolvovat různá školení a 

přednášky, aby se seznámili s problematikou metodiky výuky jednotlivých 

předmětů, individuálních, somatických a psychických zvláštností žáků. 

Významnou pomoc jim mohou poskytnout střediska rané péče, SPC, Tyfloservis, 

SONS, a další. Dále by měl ředitel zajistit úpravu prostředí (bezpečné, 

bezbariérové). Každý žák potřebuje i úpravu pracovního prostředí. Důležitá je 

spolupráce školy s SPC (poskytuje konzultace, metodickou pomoc, vypracovává 
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návrhy vzdělávání daného jedince atd.). (Keblová, 2001). Přehled středisek SPC 

na www.prvnikrok.cz  

 

4.2 Zájmové, humanitární, neziskové a další organizace  

Helpnet  

     Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje 

orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské 

internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové 

postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní 

nemoci, duševní zdraví. 

     Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, 

legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob 

se zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář 

akcí.  

Vedle tohoto serveru existuje výborný server – Specialnipedagogika.cz 

(www.specialni-pedagogika.cz). 

Tyfloservis  

     Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem starším patnácti let, kteří mají 

výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, 

pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v 

každodenních činnostech (www.specialni-pedagogika.cz). 

SONS  

     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Posláním 

naší organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce 

zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k 

integraci takto postižených občanů do společnosti. Naše priority jsou: vyhledávání 

a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po 

ztrátě zraku, podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů, 

odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené 

občany (www.specialni-pedagogika.cz). 

 

http://www.prvnikrok.cz/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
http://www.specialni-pedagogika.cz/
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4.3 Základní materiálně - technické podmínky integrace 

     Zařazení zrakově postiženého dítěte do mateřské nebo základní školy běžného 

typu vyžaduje vytvoření podmínek nejen standardních, ale i specifických, které 

mu zajistí především dodržování zrakové hygieny, samostatný pohyb a dobrou 

orientaci (Keblová, 1996). 

Osvětlení 

      Pro orientaci a zrakovou činnost je nejdůležitější, činitelem světlo, na jehož 

množství a kvalitu se při zrakovém postižení zvyšuje nárok (Keblová, 1996). 

Vidění je tedy výrazně ovlivňováno světelnými podmínkami. 

(www.tyfloservis.cz). Proto je pro vzdělávání zrakově postiženého dítěte zajištění 

vhodného osvětlení jednou z nejdůležitějších podmínek. Nevhodné osvětlení 

odporuje zrakové hygieně a může být příčinou zrakové únavy. Správné osvětlení 

umožňuje optimální činnost zraku a kladně ovlivňuje činnost žáků, duševní stav, 

náladu, snižuje únavu. 

     Již u dítěte předškolního věku je důležité, aby vždy bylo řádně osvětleno 

místo, kde si dítě hraje a pracuje. 

     Snížená zraková ostrost vyžaduje ještě individuální přisvětlení pracovního 

místa (lampička). Světlo má na pracovní desku dopadat zleva shora šikmo, zdroj 

světla nemá být v zorném poli dítěte, světlo nesmí oslňovat ani přímo, ani odrazy 

lesklých povrchů. 

Co je důležité brát v potaz: 

- stárnutí umělého světelného zdroje a jeho znečištění 

- přeslunění a přesvětlení tlumit žaluziemi, záclonami 

- důležitá je čistota okenních skel 

- vhodné barvy stěn (bílá, světle žlutá, béžová) 

- popínavé květiny a velké obrazy zhoršují světelné podmínky 

 

http://www.tyfloservis.cz/
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Děti světloplaché 

- tlumit světlo závěsy 

- světlý nábytek má být kontrastní vzhledem ke světlé podlaze 

- vhodné barevné řešení interiéru, zvyšující zrakovou ostrost 

Obecně platí, že děti mají v oblibě jasné a veselé barvy (Keblová, 1996). 

Teplota 

     Při práci se zrakově postiženým dítětem je nutno zajistit vhodné tepelné 

podmínky. Optimální teplota učebny je 18-20 stupňů C. Při teplotě vyšší se 

zvyšuje únava dítěte, při teplotách nižších může dojít k omezení citlivosti prstů a 

tedy snížení hmatového vnímání a u nevidomých znemožnění hmatového čtení 

(Keblová, 1996). 

Hluk 

     Zvýšený hluk negativně ovlivňuje náladu, snižuje schopnost soustředit se, učit 

se, vyvolává pohybový neklid, snižuje pozornost, zvyšuje nejistotu, navozuje až 

pasivitu. Hlučné prostředí zhoršuje orientaci v prostoru. Podle norem se přípustná 

hladina hluku pro školní účely pohybuje v rozmezí 40-45dB. Značný hluk i 

bezhlukovost - bezzvukovost je pro orientaci zrakově postiženého žáka v prostoru 

nevhodná (Keblová, 1996). 

Úpravy interiéru 

     Každý ze zrakově postižených dětí potřebuje podle závažnosti své zrakové 

vady vytvořit specifické podmínky, které mu především zajistí samostatný 

bezpečný pohyb, dobrou orientaci a dodržování zrakové hygieny. Bezbariérové 

prostředí interiéru je důležité pro bezpečný a samostatný pohyb po budově 

(Keblová, 1996). 

Konkrétní doporučení bezbariérových úprav jsou uvedena ve Vyhlášce SKVTIR 

č. 53/1985 Sb. (www.bariery.xf.cz). 

Úprava pracovního prostředí 

http://www.bariery.xf.cz/
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     Respektování zrakové hygieny slabozrakých dětí, především však dětí se 

zbytky zraku vyžaduje úpravu žákovské lavice pod určitým úhlem. Zrakově 

postižené dítě je nutné umístit do nejpříznivějších světelných podmínek. 

S ohledem na zrakovou hygienu musí světlo dopadat na pracovní desku zleva, aby 

si dítě nestínilo (u leváků je to opačně). Při čtení může světlo dopadat zleva, 

zprava i šikmo zezadu, vždy tak, aby si dítě nestínilo. Umístění lavice by mělo 

odpovídat zrakové ostrosti dítěte.  

Většinou dítě sedí v přední části třídy – lépe vidí na učitele, tabuli (Keblová, 

1996). 

Kompenzační pomůcky 

Viz kapitola 2.3 
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5 INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ 

5.1 Vymezení pojmu sociální integrace ZP (zrakově postižených) 

     Integraci definujeme jako spolužití postižených a nepostižených při přijatelně 

nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin (www.braillnet.cz). 

     Vzájemná komunikace je prostorem pro zpětnou vazbu obou skupin. ZP člověk 

způsobem komunikování ovlivňuje vztah k intaktní (nepostižené) společnosti a 

podobně intaktní společnost má vliv na podobu komunikace s ZP lidmi. Výsledek 

působení obou skupin má vliv na podobu sociální integrace. Sociální integrací 

rozumíme završení vrůstání jedince do společnosti. Sociální integrace 

předpokládá vysoký stupeň integrace osobnosti. V sociální integraci se odvíjí 

vzájemný vztah, komunikace a kooperace postiženého a intaktního člověka 

(www.braillnet.cz), (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz). 
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     Společná výchova a vzdělávání postižených dětí se zdravími dětmi vychází 

z předpokladu, že dítě s postižením, pokud žije již od dětského věku společně se 

svými zdravími vrstevníky, nebude mít tak velké problémy při začleňování do 

pracovního kolektivu a společnosti v dospělosti (Keblová, 1996). 

     Integrace by měla přinést žáky, učitele i rodiče do bodu, kdy se změní 

koncepce školy, rozvine se smysl pro komunitu a vzájemnou podporu, která 

povede k úspěšným vztahům mezi všemi členy integrace (www.icevi.org). 

     Při výuce i mimoškolních aktivitách získá postižené dítě nové poznatky, má 

možnost poznat své nedostatky a své přednosti. Zdravé děti se naučí akceptaci a 

toleranci postižených vrstevníků, mohou srovnávat jejich i své potřeby, dále 

získávat z kontaktu s postiženými spolužáky zkušenosti, což jim umožní v dalším 

životě jednat bez předsudků s lidmi, kteří jsou v jistých ohledech jiní (Keblová, 

1996). 

 

 

 

5.2 Školská integrace jako proces 

     Teoreticky lze říci, že jde o partnerské soužití dětí s postižením a dětí bez 

postižení v průběhu jejich výchovy a vzdělávání, jehož cílem je, aby se 

integrované dítě postupně zapojovalo vzdor svému hendikepu do života běžné 

populace (Reiterová, 2006). 

 

5.3 Formy školské integrace 

Forma individuální integrace – vzdělání žáka v běžné škole nebo v případech 

hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem 

zdravotního postižení. 
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Forma skupinové integrace – vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve 

speciální škole, určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. 

Další formy vzdělávání dětí se speciálními potřebami -  ve speciálních školách, 

což je škola zřízená samostatně pro žáky se speciálními potřebami. 

     Pro kvalitní integraci je důležitější ochota a vytrvalost při vytváření podmínek 

pro integraci než typ a míra postižení dítěte. Integrace by měla být doporučena 

téměř vždy, ovšem s pečlivým výčtem podmínek, které je potřeba zajistit, aby 

vzdělání konkrétního dítěte mohlo probíhat úspěšně (Reiterová, 2006). 

 

5.4 Subjekty školské integrace 

1. Dítě s postižením a jeho rodina – Rodič je ten, kdo rozhoduje, zda jeho dítě 

bude chodit do speciální školy nebo zda bude usilovat o jeho začlenění do běžné 

školy. 

2. Učitelé a pedagogičtí pracovníci – Pro učitele základní školy je integrace 

zátěžovou situací, v níž potřebují podporu a pomoc. Nejčastější pocity učitelů při 

školské integraci: pocit zodpovědnosti doprovázený nejistotou a obavami, pocit 

hrdosti z úspěchu, když se školská integrace daří, pocity únavy až vyčerpání při 

překonávání opakujících se překážek a při nepochopení kolegů a vedení, často se 

vyskytuje pocit nevděku ze strany rodičů dítěte. Jedním z předpokladů 

dlouhodobě úspěšné integrace je tedy poskytování podpory učitelům. 

     Dalším subjektem školské integrace je pedagogický asistent. Jeho potřeby jsou 

analogické s potřebami učitele. Jeho podpora je především věcí učitele, ale také 

dalších pracovníků školy, kteří školskou integraci koordinují. 

3. Spolužáci a dítě s postižením – Vytvářejí společně s učiteli sociální prostředí, 

ve kterém se začlenění realizuje. Přitom dochází k vzájemné sociální percepci, 

komunikaci a k vzájemnému ovlivňování. 
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4. Odborníci mimo školu zaangažovaní v procesu školní integrace – Odborníci 

školských poradenských zařízení – speciální pedagogové a psychologové. 

Pravidelně se účastní schůzek integračního týmu na škole, jsou k dispozici škole i 

rodičům pro případ potřeby i mimo tato setkání (Reiterová, 2006). 

 

5.5 Fáze školské integrace 

     V první fázi se rodiče rozhodují, jakou vzdělávací cestu pro své dítě zvolí. 

Důležitá je podpora ze strany psychologa a partnerský přístup, např. respektování 

rodičů v tom, co o svém dítěti sdělují. 

     V druhé fázi přípravy jde o zajištění podmínek, které umožní kvalitní začlenění 

dítěte. Poradenský psycholog „hlídá“ naplnění základních psychologických potřeb 

dítěte s postižením, potřeba bezpečí, orientace v jeho prostředí, úspěchu, možnost 

ovlivňovat dění kolem sebe, potřebu kontaktu a zapojení se mezi ostatní 

spolužáky. Na straně druhé je naplnění potřeb speciálně – pedagogických – 

dostatek prostoru a klidné místo na práci a asistentem. Potřeby jsou tedy občas 

v rozporu. 

     Třetí fáze – v průběhu docházky dítěte do školy je potřeba, aby byly zřejmé 

role a kompetence všech aktérů školské integrace, aby fungovala jejich 

komunikace, aby vzájemný respekt a důvěra umožňovaly otevřít a řešit problémy 

vždy ihned, když se vyskytnou. Odklad řešení se nevyplácí, může negativně 

ovlivnit vztahy mezi členy týmu. 

     Dvě kritická období: po nástupu dítěte do školy, pokud byla podceněna jeho 

příprava a přechod z prvního stupně na druhý (Reiterová, 2006). 

 

5.6 Nástroje školské integrace 

     - individuální vzdělávací program (IVP) – doporučuje prostředky ke 

kompenzaci postižení a pokud kompenzace není možná, upravuje vzdělávací plán 
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v tom smyslu, aby jej žák s postižením mohl zvládnout. IVP se odvíjí od školního 

vzdělávacího programu dané školy. 

Tvorba IVP je popsána ve vyhlášce 73/2005 Sb., v § 6. 

- asistent pedagoga 

- práce integračního týmu – integrační tým je tvořen všemi aktéry školské 

integrace, kteří ji aktivně podporují, spolupracují a průběžně řeší problémy, které 

se v procesu školské integrace vyskytují (Reiterová, 2006). 

 

5.7 Úloha rodiny a školy v procesu integrace 

 

5.7.1 Rodiče v procesu integrace 

     Rodiče ZP (zrakově postižených dětí) rozhodují o způsobu jejich vzdělávání 

(speciální školy, běžné školy). Při rozhodování si mohou vyžádat odbornou 

pomoc speciálních pedagogů, psychologů a SPC (speciálních pedagogických 

center) pro ZP. 

     Pokud se rozhodnou rodiče ZP dítě integrovat do běžné školy, není zákonně 

stanovena povinnost školy takto postižené dítě přijmout. Důležitý je souhlas 

učitelů, kteří se na integraci budou podílet, ale konečné rozhodnutí je v pravomoci 

ředitele školy. 

     Rodiče musí věnovat pozornost tomu, zda vedení školy může a je ochotno 

zajistit pro výuku specifické podmínky (nižší počet žáků ve třídě, úpravu interiéru 

třídy, učitele s osobnostními předpoklady pro výuku dětí s postižením, vybavení 

třídy kompenzačními pomůckami atd.) Při integrovaném způsobu vzdělávání 

budou mít rodiče více povinností a větší zatížení (časové, finanční). 

     V případě žáků školního věku je třeba zajistit rodiči dopravu do školy (závislá 

na druhu a stupni zrakového postižení, vzdálenosti bydliště atd.), pomoc při 

přípravě na vyučování, zajišťování některých speciálních a kompenzačních 
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pomůcek, nutná je spolupráce s vyučujícími, volnočasové aktivity, pravidelné 

kontroly u odborných lékařů (kvůli změnám kompenzačních pomůcek a změnám 

zdravotního či psychického stavu, někdy si tyto změny vyžádají přeřazení do 

speciální školy). 

     Při projednávání přijetí dítěte do běžné školy je třeba, aby rodiče informovali 

učitele o diagnóze, specifických schopnostech a možnostech svého dítěte, o jeho 

nedostatcích atd. Spolupráce rodičů s učiteli je nezbytná. 

     Další z povinností rodičů integrovaného dítěte je pomoc při domácí přípravě. 

Pokud jde o domácí úkoly, platí, že rodiče musí napomáhat tomu, aby dítě dobře 

porozumělo zadání a aby zvládlo i specifické techniky, které vzhledem ke svému 

postižení musí při jejich plnění používat. Rodiče musí zajistit dítěti podmínky 

k dobré domácí přípravě. tzn. pracovní prostředí, úložné prostory, stůl a židli, 

které odpovídají tělesným proporcím dítěte (sklony k vadnému držení těla). Při 

snížení zrakové ostrosti – správné osvětlení pracovní plochy. 

     Při výchově je nutné, aby rodiče dbali na to, aby děti měly denní režim (práce 

ve škole, domácí příprava, odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, jídlo zábava). 

Rodiče by měli dítěti zajistit volnočasové aktivity (např. hru na hudební nástroj). 

Měli by si uvědomit, že integrovaný způsob vzdělávání je značně náročný, a ne 

každé dítě tyto nároky zvládne. Pro některé děti s postižením zůstává proto stále 

jako nejvhodnější výuka ve speciální škole (Keblová, 1996). 

 

5.7.2 Dítě v procesu integrace 

     Vstup ZP dítěte do základní školy znamená psychickou zátěž. Na dítě jsou 

kladeny nové požadavky, nároky v oblasti sociálně – emocionální (přizpůsobení 

se skupině zdravých, požadavkům vyučování podřízení se autoritě učitele, uspět 

v konfrontaci výkonnosti s ostatními spolužáky). 

     Dítěti se zrakovým hendikepem by měla být dána možnost, seznámit se 

s prostředím školy, třídy před začátkem školního roku v nepřítomnosti dětí. 

Získaná představa o prostředí vyvolá u dítěte jistější pohyb po škole, což zvýší 

jeho sebedůvěru (Keblová, 1996). 
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5.7.3 Spolužáci v procesu integrace 

     Úspěch společné výchovy a vzdělávání dětí postižených a zdravých významně 

podmiňuje učitel, vytváří vztahy vzájemné tolerance, porozumění a pomoci. 

Důležitá je příprava ostatních dětí na příchod nového spolužáka. Pro některé je to 

nová zkušenost a neví, jak se zrakově postiženým spolužákem komunikovat, jak 

se k němu chovat. Učitel by měl žáky seznámit s různými specifiky postižení, 

např. grimasování, neobvyklé pohyby hlavou, nejisté pohyby, omezená manuální 

zručnost, dále zlozvyky – kývání těla, otáčení těla kolem osy, mačkání očí, třepání 

rukou, neobvyklé způsoby chování, nevhodné chování slovní, fyzické napadání 

ostatních spolužáků, svévolné a opakované narušování výuky. Bez příslušného 

vysvětlení mohou především u dětí středního věku vést k posměškům. 

     Děti by měly být upozorněny na formy chování a způsoby komunikace 

s postiženým dítětem. Např. průběžně informovat o činnostech ve třídě, slovní 

vybízení k činnostem. Při komunikaci se spolužáci představují jmény. Pohyb 

zrakově postiženého by se měl stát samozřejmostí pro ostatní děti ve třídě, děti by 

se také měly naučit poskytovat pomoc zrakově postiženému dítěti při pohybu 

mimo třídu. Zdraví spolužáci musí dodržovat zásady bezpečného prostředí 

(zavírání dveří apod.) a informovat o případných změnách v prostředí třídy. 

Spolužáci by měli být upozorněni na to, že postižený žák potřebuje zvýšenou 

individuální pomoc učitele a popřípadě vysvětlit přítomnost druhého pedagoga 

(asistent pedagoga) (Keblová, 1996). 

 

5.7.4 Učitel v procesu integrace 

     Od učitele běžné třídy se vyžaduje, aby získal alespoň základní informace o 

specifice vývoje zrakově postižených dětí a o metodice jejich výuky. Je třeba, aby 

navázal těsnou spolupráci s rodiči zrakově postiženého dítěte, aby vytvořil 

příznivé klima ve třídě a zajistil také základní vybavení kompenzačními 

pomůckami. Důležitá je spolupráce učitele se speciálním pedagogem, který podá 

učiteli potřebné informace, pomůcky a materiály. Na základě potřeb zrakově 
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postiženého dítěte pomůže učiteli zpracovat IVP (individuální vzdělávací plán). 

Vychází přitom z Metodického pokynu k integraci zdravotně postižených dětí a 

žáků do škol a školských zařízení, který vydává Ministerstvo školství ČR pro 

každý školní rok. Učitel by měl přihlížet k zrakové vadě a důsledkům, které z ní 

vyplývají pro výuku, to však neznamená, že bude snižovat požadavky na 

vědomosti a dovednosti. Ty sice budou odlišné, ale tato skutečnost by v žádném 

případě neměla vést u ostatních žáků k pocitu nadřazenosti a u postiženého dítěte 

k pocitu méněcennosti. Mnozí učitelé se obávají integrace dítěte se zrakovým 

postižením a ptají se: Jsem schopen žákovi poskytnout odpovídající péči? Apod. 

(Keblová, 1996). 

 

5.8 Programy pro oblast společenského uplatnění ZP 

Jsou inspirací pro tzv. sociokomunikační výcvik. 

Programy pro oblast společenského uplatnění ZP - minimum:  

- zvláštnosti přijímání návštěv v domácnosti ZP, techniky pořizování nákupů, 

zařizování věcí na úřadech, používání zdravotnických služeb 

Programy pro oblast společenského uplatnění ZP - optimum:  

- techniky navazování a udržování kontaktu s neznámými lidmi a využívání 

služeb, náhodných průvodců, dovednost chování se v kulturních zařízeních, 

dovednosti používání kavárenských, restauračních, hotelových zařízení, 

vystupování na schůzích, výcvik asertivity 

Programy pro oblast společenského uplatnění ZP - maximum:  

- schopnost pohybovat se a jednat při velkých shromážděních, schopnost 

vystupovat při veřejných i soukromých slavnostních příležitostech, schopnosti a 

techniky řídit větší shromáždění lidí, schopnosti a techniky dlouhodobě řídit 

činnost větších skupin lidí, schopnosti a techniky práce ZP se sekretářem 

(www.braillnet.cz). 
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6 ASISTENT PEDAGOGA 

6.1 Pojem asistent pedagoga 

     Pedagogický pracovník - koná přímou vyučovací, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu („přímá pedagogická činnost“), je 

zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo 

zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající 

činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. 

Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče). 
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     Přímou pedagogickou činnost vykonává: učitel, vychovatel, speciální pedagog, 

psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický 

pracovník (§ 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) 

(www.business.center.cz.) 

 

6.2 Podpůrné asistenční služby při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

     Nejzásadnější koncepční změnou, k níž naše školství dospělo, je skutečnost, že 

výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením přestalo být 

doménou speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání 

se stalo záležitostí všech typů škol a školských zařízení. 

     Na základě zkušeností ze zahraničí, v kontextu s požadavky Evropské agentury 

pro speciální vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs 

Education), ve které má Česká republika  již od 1.5 .2004 své zastoupení, ve 

smyslu akceptování evropských i světových trendů v oblasti vzdělávání dětí se 

speciálními potřebami jsou v České republice zajištěny podmínky pro integrované 

a inkluzivní vzdělávání. Umožňuje jej nová školská legislativa, která nabyla 

účinnosti od 1.1. 2005. Jednu z významných podmínek představuje zajištění 

nezbytných personálních služeb, posílených o profesi asistenta pedagoga. 

     Do roku 1997 bylo ve školách České republiky, kde se vzdělávali žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami, působení pouze jednoho pedagoga –učitele - 

ve třídě. Od roku 1997 vešla v platnost vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních 

školách a speciálních mateřských školách, kdy byla poprvé ustanovena možnost 

souběžného působení dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě. V této době 

působili jako asistenti pedagogů pracovníci civilní služby. 

     Ustanovení funkce asistenta pedagoga v ČR umožňuje kvalitnější vzdělávání 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, lepší uplatnění na trhu práce a 

významné zlepšení kvality života u osob s těžkými formami zdravotního postižení 

(Teplá, Šmejkalová, 2007). 

http://www.business.center.cz/
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     Podpůrné asistenční služby zajišťovány prostřednictvím různých variant pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

- v resortu MŠMT – asistent pedagoga 

1) pro žáky se zdravotním postižením  

a) integrované v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných 

školách 

b) s těžkým zdravotním postižením ve speciálních školách 

2) pro žáky se sociálním znevýhodněním (především romský asistent) 

a) v přípravných třídách běžných i speciálních škol 

b) v běžných i speciálních školách 

 

- v resortu MPSV  - osobní asistent – pracovník sociální péče – sociální služba 

(Teplá, Šmejkalová, 2007) 

 

 

 

6.3 Specifikace funkce a pracovní náplně asistenta pedagoga 

     Jedná se o podpůrnou personální službu žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami při vzdělávání. Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením 

pedagoga – třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za 

průběh i výsledky vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují i odborní 

pracovníci školských poradenských zařízení (Teplá, Šmejkalová, 2007). 

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou: 

- individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu 

prostředí 
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- individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky 

- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti 

- pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou 

- pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka 

     Náplň práce asistenta pedagoga a zařazení do patřičné platové třídy se 

uskutečňuje na základě nejnáročnějších požadovaných činností a jeho odborné 

kvalifikace ve smyslu Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, Katalog prací č. 2.16.5. ASISTENT PEDAGOGA (str. 37 – 380), 4.-8. 

platová třída (Teplá, Šmejkalová, 2007). 

     Konkrétní náplň práce – rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta 

pedagoga stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení SPC (speciální 

pedagogické centrum), na základě skutečných potřeb žáka a na základě podmínek 

ve škole (www.apspc.cz) 

 

6.4 Specifikace funkce osobního asistenta 

     Pokud dítě vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu 

zajišťovanou v rámci MPSV. V současnosti tyto služby zajišťují úřady práce nebo 

občanská sdružení. 

     Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy, 

může však působit ve škole na základě možnosti dané § 8 odst. 7 podle Vyhlášky 

MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších přepisů. 

     V resortu MPSV jsou podpůrné asistenční služby určeny Zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách ze dne 14.3. 2006. Legislativní zabezpečení „osobní 

asistence“ představuje § 38 odst. 1 a odst. 2. 

     V oblasti vzdělávání je osobní asistent využíván rodiči především k dozoru a 

dopomoci při dopravě žáka do školy, ze školy, při převlékání, oblékání, při 

stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd. (Teplá, 

Šmejkalová, 2007). 

http://www.apspc.cz/
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6.5 Legistativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 

- Vyhláška č. 73/2005 (ze dne 9. února 2005) Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. 

    Vyhláška má čtyři části: první obsahuje - Obecná ustanovení a druhá část 

obsahuje -Speciální vzdělávání - § 2 Zásady a cíle speciálního vzdělávání, § 3 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, § 4 Školy při 

zdravotnických zařízeních, § 5 Typy speciálních škol, § 6 Individuální vzdělávací 

plán, § 7 Asistent pedagoga, § 8 Organizace speciálního vzdělávání, třetí část 

obsahuje - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných § 13 Individuální vzdělávací 

plán, § 14 Přeřazení do vyššího ročníku, § 9 Zařazování žáků se zdravotním 

postižením do speciálního vzdělávání, § 10 počty žáků, § 11 Péče o bezpečnost a 

zdraví žáků, čtvrtá část obsahuje – Společná a závěrečná ustanovení 

(www.portal.gov.cz). 

Vyhláška č. 275/2009 (ze dne 19. Srpna 2009) Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 

62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných, ve znění pozdějších přepisů (www.aplikace.mvcr.cz). 

     Na webových stránkách Asociace Pracovníků Speciálně Pedagogických center 

(AP SPC) jsou připomínky AP SPC ČR, které zpracovala PaedDr. Pavlína 

Baslerová, předsedkyně AP SPC k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 o 

vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných. Jednotlivé části návrhu jsou rozpracovány do 

tabulky, kde je kolonka původní text, nový (navrhovaný) text, zdůvodnění, 

komentář (www.apspc.cz) (viz příloha č. 1) 

     Např. §7, odst. 1 Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc 

pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc 

žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při přípravě na 

výuku, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

http://www.apspc.cz/
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a sociálním prostředím, ze kterého žák pochází; pomoc žákovi se zdravotním 

postižením zahrnuje také nezbytnou pomoc při sebeobsluze a pohybu (původní 

text). 

     …..podpora žáků při přizpůsobení se školnímu prostředí, při přípravě na 

výuku, podporovat komunikaci se spolužáky, pomáhat při spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků a sociálním prostředím, ze kterého žák pochází; pomoc 

žákovi se zdravotním postižením zahrnuje také nezbytnou pomoc při sebeobsluze 

a pohybu nový (navrhovaný) text. 

     (Zdůvodnění ve vyhlášce) Z několikaleté zkušenosti s asistenty víme, že pod 

slovem pomoc si představují vykonávání práce za dítě nikoliv vedení dítěte 

k rozvoji jeho samostatnosti a nácviku potřebných dovedností. 

     (Komentář ve vyhlášce) To je problém zejména metodického vedení a profesní 

přípravy, záměna slov pomoc  - podpora v tomto směru bohužel nepomůže 

(www.apspc.cz). 

 

6.6 Odborná kvalifikace asistenta pedagoga 

     Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů. § 20 – Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci – Nejvyšší možnou 

vysokoškolským vzděláním při studiu v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd a nejnižší možnou kvalifikaci základním vzděláním a 

absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga 

uskutečňovaného zařízeními dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Teplá, Šmejkalová, 2007). 

 

6.7 Platové zařazení 

     Náplň práce asistenta pedagoga a zařazení do patřičné platové třídy se 

uskutečňuje na základě nejnáročnějších požadovaných činností a jeho odborné 

http://www.apspc.cz/
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kvalifikace ve smyslu Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších 

přepisů, Katalog prací č. 2.16.5. ASISTENT PEDAGOGA (str. 37-380), 4.-8. 

platová třída (Teplá, Šmejkalová, 2007). 

 

6.8 Rozdíl asistent pedagoga a osobní asistent 

     Lidé si často pletou pojem asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA), 

většinou to považují za totéž. V kapitole 6.3 a 6.4 jsou vysvětlené rozdíly. 

     V  praxi zastává AP současně funkci OA, ve většině případů. Pokud ve většině 

hodin pracuje žák samostatně, což je jednou z podmínek integrace, 

osamostatňování se, a nevyžaduje přítomnost AP, není problém, dojít s žákem na 

toaletu, na oběd a doprovodit ho do šaten, kde AP pomůže s obouváním a 

oblékáním, přestože to není jeho pracovní povinnost, ale záleží na domluvě 

s rodiči. 

     AP má nárok na dvojí plat, jeden za práci AP, což financuje KÚ (Krajský úřad) 

a druhý za práci OA. Osobní asistence je služba, kterou zajišťuje Úřad práce, 

event. Občanské sdružení. Je hrazen z příspěvku na péči, tedy rodiči, kteří 

dostávají příspěvek na péči o své dítě (4 stupně závažnosti postižení). 

V některých školách fungují oba dva, jak AP, tak OA, ale to např. v případě, že 

dítě vyžaduje přítomnost AP po dobu celodenního vyučování, nebo pokud je v 

třídě, škole více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami atd. Nejčastější model 

je však zastávat funkci AP i OA, vždy ale záleží na okolnostech. 
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7 CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY 

Cíle práce: Reflexe v praxi pedagogické asistentky u žákyně s kombinovanou 

vadou, integrované na běžné základní škole 

 

Úkoly:  

- Pozorování a hodnocení jednotlivých účastníků integrace 

- Rozhovory s jednotlivými účastníky integrace a sběr informací 

- Sestavení dvou anket pro žáky osmé třídy a pro pedagogy integrovaného 

vzdělávání 
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- Vyhodnocení anket 

 

Vědecké otázky:  

Jak ovlivňuje integrace tělesně postiženou žákyni v procesu socializace na běžné 

základní škole? 

Jak ovlivňuje integrace tělesně postižené žákyně v procesu socializace žáky a 

pedagogický sbor? 

Jak ovlivňuje práce pedagogického asistenta výuku tělesně postižené žákyně ve 

vyučovacím procesu běžné základní školy? 

Jak ovlivňuje integrace tělesně postiženou žákyni v běžné základní škole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

8 METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

Metody empirické 
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 Pozorování 

 Participační pozorování 

 Rozhovor 

 Anketa 

 Případová studie 

 

    Empirický výzkum je založen na zkušenostech – empirii (Hartl, Hartlová, 

2000). 

     Pozorování, dotazníková metoda, metoda rozhovoru (interwiew), obsahová 

analýza pedagogických dokumentů sběr a interpretace dat – získané pozorováním 

osob a jevů (pozorování, případová studie) dotazováním (dotazník, interwiew, 

případová studie) (Skalková a kol., 1983). 

metoda pozorování – Výzkumná metoda, při níž se sleduje a zaznamenává nebo 

popisuje činnost lidí, předmětů, se kterými manipulují, prostředí aj. je vždy 

subjektivní. Pozorování může být vždy přímé (inventáře, pozorovací systémy, 

škály) nebo nepřímé ( za záznamu, strukturované a nestrukturované)(Gavora, 

2000). 

Participační pozorování – Zúčastněné dlouhodobé pozorování (při němž je 

pozorovatel členem skupiny, účastní se jejich „akcí“. Pozorovatel (výzkumník) 

může sledovat jevovou vnější stránku reality. Je typická pro kvalitativní výzkum ) 

(Gavora, 2000). 

     Denně jsem pozorovala působení pedagogů, způsob komunikace a práce 

s tělesně postiženou žákyní a ostatními žáky. Pozorování probíhalo po dobu 

jednoho školního roku. 

Rozhovor (interwiew) – Explorativní výzkumná metoda, která vychází 

z komunikace, bez opory písemného projevu respondenta. Rozhovor může být 

nestrukturovaný (www.it.pedf.cuni.cz) = nestandardizovaný, volný, častý např. 

http://www.it.pedf.cuni.cz/
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v kvalitativním výzkumu (Gavora, 2000), pozorovatel, výzkumník se snaží jevy 

pochopit a vysvětlit z hlediska zkoumané osoby (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) 

Je formou rozhovoru, kdy si osoby volně a nezávazně vyměňují své názory a 

vzájemně na sebe reagují (www.it.pedf.cuni.cz), polostrukturovaný, 

strukturovaný. V empirickém výzkumu používán obvykle v kombinaci 

s písemným dotazníkem.(Gavora, 2000). 

     Rozhovory s žáky a pedagogy probíhaly často, volně a nezávazně. Byly 

důležité pro vzájemnou výměnu názorů a další spolupráci.Jednalo se tedy o 

rozhory nestrukturované. 

Anketa -  (průzkum, šetření) je nesystematický průzkum názorů dotazem u 

obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria. 

(www.wikipedia.org) Anketa má být krátká, zajímavá, založená na jednoduchých 

otázkách(ano-ne), to však komplikuje možnost hlubší analýzy (Buriánek, 1996). 

Význam ankety může být zejména v zajímavosti odpovědí, které se proto obvykle 

uveřejňují v plném znění a umožňují kvalitativní zkoumání. Výsledky však nelze 

pokládat za reprezentativní a jakékoli kvantitativní zpracování včetně vyjadřování 

v procentech je velmi problematické. Anketa vyjadřuje pouze názory dotázaných, 

které nelze zobecňovat, neboť výběr respondentů není reprezentativní – 

respondenty jsou buď známé osobnosti, nebo odborníci, které autor ankety sám 

vybral, lidé, kteří se sami přihlásili, anebo lidé, kteří se náhodou vyskytli na 

nějakém místě a byli osloveni (www.wikipedia.org) 

     Anketa vedla k získání názorů u spolužáků tělesně postižené žákyně a 

pedagogů vyučujících žákyni. 

Ankety se zúčastnilo 15 žáků osmé třídy, z celkového počtu 17. Žáků (12dívek a 

5chlapců). Jeden žák byl nepřítomen a tělesně postižená žákyně byla na 

rehabilitačním pobytu. Průměrný věk žáků byl 13-15let (viz příloha č. 2) 

Druhé ankety se zúčastnilo 8 pedagogů, vyučujících v osmé třídě (4 ženy a 4 

muži). Jeden pedagog se bez udání důvodu ankety nezúčastnil. Průměrný věk 

pedagogů 23-60 let (viz. příloha č. 3) 

http://www.it.pedf.cuni.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
http://www.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respondent&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.org/
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Případová studie – kazuistiky - V pedagogických případových studiích se snažíme 

popsat a pochopit složitost daného případu. Studium několika případů nám může 

pomoci generovat teorii o procesech, které určují podobné případy. Případem 

může být jedinec, skupina, instituce nebo určitý současný fenomén s danými 

hranicemi. V etnografickém výzkumu se zabýváme popisem kultury určité 

skupiny, zkoumáme, jak daný společenský fenomén je významově kolektivně 

konstituován členy skupiny v čase. Naproti tomu fenomenologicky zaměření 

výzkumníci zkoumají každodennost, zajímají se, jak lidé prožívají dané situace a 

co pro ně znamenají. Odlišnost mezi oběma těmito směry kvalitativního výzkumu 

je spojitá, protože etnografie uznává, že skupina je složena z jedinců, z nichž 

každý má své osobní zkušenosti a fenomenologie bere v úvahu, že život jedince je 

zasazen do světa každodennosti, který je sociálním, kulturním a historickým 

produktem (Hendl, 1997b). 

     Zpráva o případové studii – čtyři základní variace. První typ je jednopřípadová 

studie, používá se jednoduché vyprávění doplněné tabulkami a grafy. Druhý typ je 

mnoho případová verze tohoto typu. Obsahuje samostatné vyprávění o každém 

případu a kapitolu shrnující poznatky o všech případech. Třetí typ se týká 

mnohopřípadové nebo jednopřípadové studie a vychází z otázek a odpovědí, které 

se vytvořily během trvání případové studie. V mnohopřípadové studii má tato 

forma výhodu, že lze jednoduše srovnávat odpovědi na otázku mezi případy. 

Poslední typ se týká mnohopřípadové studie je souhrnnou a komparativní 

analýzou případů. Zprávy se vytváří po celou dobu trvání studie (Hendl, 1997). 

     Případová studie objasnila fenomén integrace v procesu každodennosti u 

tělesně postižené žákyně s klady i zápory celého procesu. 

 

 

 

9 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

9.1 Asistentka pedagoga x tělesně postižená žákyně 
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     Vzájemný vztah se vytvářel dlouho, ale pomohlo nám to, že jsme se vídaly při 

hospitacích v sedmé třídě. Asi dva měsíce se J. stále odkazovala na bývalou 

asistentku, v podstatě si nemohla, a asi také moc nechtěla, připustit změnu. 

Samozřejmě, že to podstatné jsem dělala jako bývalá asistentka, ale chtěla jsem 

docílit toho, aby J. přijala změny, protože je přijmout chce a ne, že jí to někdo 

přikáže, protože na příkazy je J. zvyklá. 

     Časem jsme si na sebe „zvykly“ a náš vztah se stal harmonickým, ale bohužel 

mezi nás neustále vstupovala maminka a snažila se hlavně mě manipulovat podle 

toho, jak se ona domnívala, že bychom ve výuce a přípravách měly postupovat. 

     Přestože jsem pracovala jako asistentka pedagoga, zastávám názor, že by se 

děti tělesně postižené měly vzdělávat ve speciálních školách, kde jsou speciální 

pedagogové a podmínky pro speciální vzdělávání, hlavně si myslím, že je dobré, 

že si děti se stejným tělesným postižením lépe rozumí, více spolu komunikují, řeší 

stejné problémy. Je pochopitelné, že pokud rodina bydlí daleko od města, kde tyto 

speciální školy jsou, je integrace schůdnějším řešením, alespoň v období základní 

školy, ale pak stejně přijde přechod na střední školu atd.  

     Pozorovala jsem ve třídě, kam J. chodila, že když přišlo období puberty, tak 

dívky a chlapci tvořili skupinky, řešili první lásky a jiné problémy a s J. o těchto 

věcech nikdo nemluvil, byla najednou vyřazena z kolektivu. Nejvíce času trávila 

se mnou nebo sama, ale i tak si se mnou o věcech týkajících se puberty nemluvila, 

nebo jen povrchně. Hodně času trávila doma na počítači a komunikovala 

s nevidomými přes chat. Na začátku osmé třídy jsem se J. ptala, proč chtěla na 

běžnou základní školu, důvodem prý bylo, že ti co vidí, jí vše popíší a vysvětlí, 

skutečnost však byla taková, že maminka se nechtěla přestěhovat do města, nejen 

kvůli dobré práci manžela, ale také kvůli prostředí, ve kterém žijí. 

 

 

9.2 Osobnost tělesně postižené žákyně 

     Žákyni je 14 let, je drobné postavy. Od narození je nevidomá, jedním okem 

rozezná pouze denní světlo. Do jednoho roku věku se u ní vyvinula dětská 
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mozková obrna, což jí omezuje hlavně v samostatném pohybu a jemná motorika 

je také zhoršena, díky problémům s chůzí je J. odkázána na druhou osobu. 

     Nemám tolik zkušeností a nedokážu tedy posoudit, zda by žákyně zvládla 

samostatnou chůzi s bílou holí, ale bylo to jedno z doporučení  SPC. Pokud se to 

po žákyni požaduje, je schopná jít určitou vzdálenost sama s psychickou podporou 

(přidržení za triko). 

     S maminkou J. jsem v září roku 2009 absolvovala základní kurz prostorové 

orientace, kde jsme pracovaly hlavně s bílou holí. Maminka byla velmi nadšená a 

plánovala zahájení chůze J. s bílou holí, ale zůstalo to jen plánů a vůbec se to 

nevyzkoušelo. Důvodem, který mi byl sdělen, byl nedostatek času a častá únava J. 

     Sama žákyně nejevila o prostorovou orientaci zájem, jelikož spoléhá jen na 

doprovod a dalším důvodem byl stud před spolužáky, bílou hůl považuje za něco, 

za co by se měla stydět. Za celé tři roky si J. nezapamatovala cestu z třídy do 

jídelny, na záchod, do šatny nebo do učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy 

a samozřejmě cestu opačným směrem. Nepovažovala to za důležité. Pro žákyni 

jsme s matkou plánovaly vytvořit prostředí školy (chodby, učebny atd.)podle 

protipožárního plánu z lega, nebo na speciální pečící papír, který se po vypečení 

stane reliéfní a dobře hmatný., ale J. o to nestála. Nepovažovala to za zajímavé ani 

důležité znát prostředí školy, jelikož se v něm nepohybovala sama. Proto ani z mé 

strany nebyla snaha něco vytvářet. 

Vzhledem k tomu, že je J. pod neustálým vlivem matky a prakticky není sama, je 

její osobnost „kopií“ matky.  

     Povahové rysy žákyně – nerozhodná (často používá slovo asi a rychle mění svá 

rozhodnutí), vztahovačná, výbušná až hysterická (omlouvá to tím, že se jinak, než 

křikem nemůže bránit a nedokáže se ovládat), citlivá (často plakala kvůli špatným 

známkám), milá k lidem, kteří se také chovali mile, pravdomluvná, vzdorovitá 

(hlavně k mamince, ale protože nebyla naučena samostatnosti a v některých 

situacích to ani nebylo možné, vždy podlehla tlaku maminky a rezignovala). 

      Pracovní prostředí žákyně -  Ve třídě je 17 žáků včetně J. 
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J. má umístěný stůl vzadu u okna, za ní už nikdo nesedí, po levé straně má okno a 

k parapetu přidělanou širší polici, kam si odkládá a zároveň má po ruce Braillské 

učebnice, ty jsou na polici situovány doleva, vpravo pak notebook tak, abych na 

něj viděla, když J. píše.  Na notebook jsou připojená sluchátka, kvůli hlasovému 

výstupu (je to nainstalovaný hlasový program, který J. říká, co právě dělá pro její 

zpětnou kontrolu), aby nerušila třídu. Sluchátka jsou umístěna vlevo v zásuvce 

pod lavicí, kam J. dobře dosáhne a nepletou se jí nikam kabely napojené na 

notebook. Sluchátka si J. nasazuje tak, že pravé ucho má nepřekryté, aby mohla 

poslouchat výklad učitele, což je velmi složitá práce, psát, poslouchat hlasový 

výstup a zároveň učitele a hluk ze třídy. Přídavná klávesnice je uložena na 

Braillský řádek a společně jsou umístěny na výsuvné polici uprostřed pod lavicí, 

takže nepřekáží a v případě potřeby se J. odsune od stolu a vytáhne polici 

s klávesnicemi. Na lavici vpravo je situovaný Pichtův psací stroj, papíry do stroje 

jsou umístěny vlevo v poličce nad zásuvkou se sluchátky. Žákyně sedí na 

speciální židli na kolečkách s brzdami a pevnou podložkou pod nohama a 

s pevným klínem mezi koleny, pro správné držení dolních končetin, židle má 

zvýšená záda (žákyně neustále seděla v předklonu a při únavě ležela na lavici) 

s opěrkami pod předloktí. Moje pracovní místo bylo situováno vpravo tak, že má 

lavice i J. lavice se nacházela ve stejné úrovni bez mezery. Svačinu si J. dávala na 

levou stranu od učebnic a pití vpravo na mou lavici, aby si psacím strojem láhev 

nesrážela, přestože by si prostor před umisťováním předmětů kamkoli měla vždy 

zkontrolovat.  

     Žákyně seděla neustále v předklonu, při komunikaci se k mluvící osobě 

neotáčí, když vstává ze židle, zapřená o lavici, stojím za ní, abych židli přidržela. 

Přestože jsem jí neustále opakovala, že na mne nemůže mluvit, když vstává, 

jelikož stojím za ní a neslyším, co říká, pokaždé na to zapomněla. Při  komunikaci 

má neustále ruku u pusy a mluví tiše, takže jsem se opakovaně dotazovala. Při 

hodinách, kdy pouze výklad poslouchá, se neustále píchala do očí. Neustále jsem 

připomínala, že si má něco připravit nebo naopak uklidit, sama to neudělá. 

 

 



 

Obr. 2                                                     Obr. 3 

           

Pracovní prostředí žákyně a AP 

 

Obr. 4                                                      Obr. 5 

           

Obr. 4 –klávesnice klasická a                  Obr. 5 - lavice žákyně a AP ve třídě  

 Braillský řádek 

     Náš společný vztah za jeden školní rok bych popsala jako přátelský, 

kamarádský, z mé strany byla určitá přísnost a přímost v otázkách sociálních, 

vztahových a různých životních situací, které se žákyně sice týkaly, ale ona sama 

si je nepřipouštěla, maminka zasahovala ochranitelsky a nepřála si, abych to či 

ono povídala nebo s ní řešila, zdůrazňovala, že není dospělá. Snažila jsem se o to, 

aby pochopila, že slepota jí neomlouvá. Každá maličkost jí dokázala psychicky 

vyřadit a přestala s kýmkoli komunikovat, včetně pedagogů a hlavně mě, což 

maminka zlehčovala, tudíž se vždy vytvořil začarovaný kruh bez řešení a situace, 

které bylo třeba řešit, se neustále opakovaly. 
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9.3 Nástup do zaměstnání  

     V roce 2009 jsem nastoupila na základní školu jako asistent pedagoga pro 

žákyni s kombinovanou vadou (DMO + zrakové postižení). 

      Před nástupem do zaměstnání jako asistent pedagoga (AP), jsem se 2 měsíce 

učila Braillovo písmo z čítanek pro později osleplé, abych mohla vůbec s J. denně 

pracovat, tedy přepisovat texty do Braillu a z Braillu do „černotisku“ pro učitele. 

Asi tři měsíce (J. chodila do sedmé třídy), jsem ve svém volnu docházela na 

hospitace do základní školy na různé předměty. Bylo pro mě lákavé opět usednout 

do školní lavice, být součástí třídy a sledovat výuku. Nevěděla jsem, co tato práce 

obnáší, a měla jsem obavy, zda tuto práci zvládnu. 

     Z počátku bylo těžké se soustředit na více věcí, tedy na výklad učitele, zároveň 

komunikovat s J., a hlavně s ní v hodině pracovat. Zhruba po měsíci jsem věděla, 

co a jak v které hodině probíhá, a jak se mám na výuku připravovat. Velkou 

pomocí mi byla bývalá asistentka, která mi v mnohém poradila, abych nemusela 

začínat od nuly jako ona. Hlavně mi hodně vypověděla o J. a její mamince, jak 

s ní mám komunikovat, co je problém, na co se zaměřit, na co si dávat pozor. 

     Tato práce je především o velkém pochopení, empatii, AP musí poznat žáka 

z mnoha stran. Bohužel v základní škole není žádná dokumentace, kde by si AP 

mohl vyčíst anamnézu, hodnocení a informace o práci integrovaného žáka 

v jednotlivých hodinách. Stručný přehled o jednotlivých předmětech dostane AP z 

 SPC (speciálního pedagogického centra), a pokud nastupuje na místo AP, který 

byl před ním, je na jeho ochotě, zda vám podá informace o práci s integrovaným 

žákem. Pokud AP nastupuje k žákovi, který ještě AP neměl, je o to práce 

složitější, ale velkou pomocí a podanou pomocnou rukou je SPC, od kterého se 

veškerá úspěšná práce a integrace odvíjí. 

     AP si musí umět zorganizovat práci. V mém případě, každé ráno připravit pro 

J. pracovní prostředí, to znamená, přichystat jí na stůl notebook, připojit sluchátka 

a dát „flešku“ do USB výstupu, zkontrolovat, zda vše funguje, včetně Braillského 

řádku, připojeného k notebooku. Podle rozvrhu, o přestávkách chodím za 
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jednotlivými vyučujícími a domlouváme se, zda bude třeba moje přítomnost ve 

výuce a co se danou hodinu bude probírat. Pokud se píšou testy a prověrky, 

dostanu zadání dopředu, abych měla čas na přepis do Braillu nebo do počítače. 

Někdy se stane, že se vyučující rozhodne těsně před hodinou, že bude prověrka, 

test. V tomto případě sedím s J. ve třídě a zadání jí diktuji a kontroluji, zda si ho 

zapsala správně. Pokud jsou ve výuce potřeba názorné pomůcky, např. 

v geometrii, fyzice, přírodopisu a jiných předmětech, je na AP, zda tyto pomůcky 

pro snazší pochopení vyrobí. Důležité je střídat materiály a mít fantazii a trochu 

zručnosti. Dá se použít mnoho věcí, které najdeme doma, kterých jsme se chtěli 

zbavit, je třeba si dělat zásoby různých materiálů, nebo po domluvě s paní účetní 

lze nějaké materiály nakoupit na náklady školy. Mezi jednotlivými vyučovacími 

hodinami chodím s J. na toaletu, když mě požádá. Pokud nejsem s J. ve výuce, 

přepisuji různé texty do Braillu, přepisuji, co J. napsala v hodině do „černotisku“ 

pro vyučující, aby mohli J. oznámkovat, nebo zkontrolovat úkol. Cílem je, aby J. 

pracovala s notebookem a s textem, hotové práce vždy vytisknu a dám 

vyučujícímu. Z počátku jsme texty hodně skenovaly, ale vyskytly se určité 

problémy s textem převáděným do notebooku, proto jsem začala veškeré texty 

přepisovat v programu Word. Je tedy důležité, aby AP uměl(a) pracovat na 

počítači, alespoň v programu Microsoft Office Word 2007 ale samozřejmě záleží 

u jakého dítěte AP je, jak je staré atd., je to velmi individuální.  

 

9.4 Tělesně postižená žákyně x spolužáci 

     Nejvíce o vztahu žáků a J. vypověděl dotazník pro ně určený. Z toho co jsem 

měla možnost pozorovat hlavně o přestávkách, mohu říci, že se J. v osmé třídě, 

zvláště po tom, co se dozvěděla, že byla přijata na víceleté gymnázium, a dávala 

všem najevo, že základní školou pohrdá a všemi v ní, se stala neoblíbenou u 

spolužáků a učitelé měli pocit, že to, co si mysleli, že dokázali s J. zvládnout za tři 

roky, se za poslední tři měsíce rozplynulo. 

     Žáky nejvíce rozčilovalo, že se J. o přestávkách kývala, bouchala zády do židle 

a pro sebe si prozpěvovala. Spolužáci jí dělali naschvály, když jsem odešla do 

kabinetu, odváželi jí na židli d stolu pryč, sem tam pronesli nějakou urážlivou 
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poznámku, ale domnívám se, že to bylo v mezích pubertálního chování, které 

„postihlo“ i J., ale nejsem si vědoma, že by zde byly nějaké snahy o šikanu. 

     Žákyně měla ve třídě jednu velkou kamarádku, chodila za J. o přestávkách, 

povídaly si a pracovaly spolu o výtvarné výchově. 

     Mnoho dětí uvádělo v dotazníku, že J. potřebuje pomoc, jako podat, přinést 

apod. 

     Podle vyhlášky 73/2005 o vzdělávání žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, je 

v připomínkách AP SPC ČR v §7, odst. 1 toto zdůvodnění: Z několikaleté 

zkušenosti s asistenty víme, že pod slovem pomoc, si představují vykonávání 

práce za dítě nikoliv vedení dítěte k rozvoji jeho samostatnosti a nácviku 

potřebných dovedností. K tomuto zdůvodnění je ještě komentář: „To je problém 

zejména metodického vedení a profesní přípravy, záměna slov pomoc – podpora 

v tomto směru bohužel nepomůže „(www.apspc.cz). 

Je zde zachycen celkový postoj naší společnosti a to, že každý tělesně a jinak 

postižený potřebuje vždy pomoc, těžko se pak rozvíjí samostatnost a soběstačnost 

a tělesně postižený toho většinou využije, je to pohodlnější a někteří si tímto 

způsobem kompenzují své postižení. 

 

9.5 Individuální výchovně vzdělávací program (IVP), hodnocení jednotlivých 

vyučovacích předmětů včetně plnění IVP 

Pedagogická diagnóza, rozbor prací: 

     Čte a píše bez problémů, při psaní se dopouští nepodstatných chyb. Množství 

učiva je přizpůsobeno individuálnímu tempu, má k dispozici pracovní listy a jiné 

materiály připravené asistentkou po dohodě s vyučujícími. 

Předmět český jazyk, dějepis, život a svět práce 

IVP dle doporučení SPC: Český jazyk 

http://www.apspc.cz/
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- v rámci osnov bude žákyně ovládat učivo o pravopisných jevech, tvarosloví, 

skladbě, rozlišovat věty hlavní, vedlejší, tvoření a význam slov 

- pozornost bude věnována schopnosti porozumět textu, orientovat se v něm a 

reprodukovat ho, pracovat s novým textem, tvořit vlastní text – komunikace a 

sloh, úvaha 

- bude pracovat s audionahrávkami, nejen v literární výchově, ale i v dalších 

předmětech v rámci mezipředmětových vztahů (OV, D, Z, PŘ, AJ) 

- individuální četba v rámci LV, společná četba (Němcová, Čapek) + poslech 

Vyučující: třídní učitelka a zároveň výchovný poradce. S třídní učitelkou jsem 

měla společný kabinet, takže veškeré informace o žákyni jsme mohly ihned 

konzultovat a řešit. Kromě českého jazyka, vyučovala třídní učitelka výše napsané 

předměty. Vyučující byla velmi empatická, měla velkou snahu s J. pracovat, velmi 

trpělivá a vytrvalá, klidná a nekonfliktní. Naše společná spolupráce byla výborná. 

Velmi si cením to, že paní učitelka měla literaturu o zrakově postižených a 

zajímala se o hendikep žákyně. Při výletech byla neustále s námi a s J. mi moc 

pomáhala. Jednala přirozeně. 

Český jazyk a literární výchova - v těchto hodinách jsem byla minimálně. J. 

pracovala samostatně nebo individuálně s paní učitelkou. Vzhledem k hendikepu 

pracovala J. dobře. Nejvíce měla pracovat s textem na počítači, ale bohužel se 

tomu nevěnovala, proto vznikaly neustálé problémy při práci v hodinách. 

Doporučila jsem J. udělat si tahák na klávesové zkratky pro práci s textem, ale 

zůstalo to pouze u mého doporučení. 

Problémy: sloh, strohé vyjadřování, chyběl společenský rozhled, J. nečetla a 

nezajímala se o společenské dění jak ve třídě, tak ve svém okolí, což bylo patrné 

z jednotlivých prací. Největší problémy, nejen v českém jazyce, ale asi ve všech 

předmětech byly tzv., komunikační bloky, kdy J. nekomunikovala s nikým, ani se 

mnou. Občas pro své chování měla vysvětlení, ale většinou ne, v takových to 

případech bylo těžké jakkoli pracovat. Řešila jsem to tím, že jsem jí přečetla 

zadané úlohy a více jsem na ní nemluvila, dokud nezačala pracovat sama od sebe, 

což se jevilo jako dobré řešení, jelikož měla klid na to se nějak rozhodnout, ale 
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přikazovat jsem jí nemohla. Z počátku to bylo stresující, jelikož jsme nestíhaly ve 

výuce, později jsem to pojala tak, že za své činy, si musí nést odpovědnost. 

Dějepis -. neoblíbený předmět, v těchto hodinách nebylo třeba mé přítomnosti, 

poznámky si J. psala na počítači buď samostatně za domácí úkol, nebo paní 

učitelka diktovala, co píše na tabuli. Braillské učebnice nečetla, spoléhala na to, 

co si zapamatuje. 

IVP dle doporučení SPC: Život a svět práce 

Výchovné předměty (občanská výchova, péče o domácnost, život a svět práce) 

- upřednostňovat sociální dovednosti a zapojení do týmové práce 

- není třeba jiných než kompenzačních pomůcek 

- rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti a soběstačnosti, jemné motoriky 

     Předmět, který žáky připravuje na povolání. Tento předmět J. opět nezajímal, 

jelikož věděla, že půjde na gymnázium a poté by chtěla vystudovat psychologii a 

být psycholožkou. Tuto skutečnost by bylo možné charakterizovat i tak, že, přes 

její rozhodnutí nejede vlak, ale všichni kolem, včetně mě vědí, že J. není 

cílevědomá, věci navíc, jí obtěžují, nejeví zájem o lidi kolem sebe, má falešné 

představy o životě, každá situační změna ji psychicky rozhodí a maminka jí v této 

představě podporuje, nevysvětlí však podmínky pro dosažení jejího snu a od 

jiných lidí je nepřijímá. To je problém do budoucna. 

Předmět matematika, fyzika 

IVP dle doporučení SPC: Matematika  

V rámci osnov bude pracovat v hodinách aritmetiky s jinou učebnicí, ale se 

stejným obsahem učiva, dále v 8roč. bude algebra, výběr učiva tedy příkladů atd. 

po dohodě s učitelem, důležité bude pochopit postup výpočtů, správné zápisy 

matematických postupů. Přiměřeně využívat kalkulačku, v geometrii se soustředí 

na zvládnutí jednoduchých konstrukcí (postup) a rýsování provádět 

s pedagogickou asistentkou, umět dosazovat a vypočítat dané vzorečky. 

Vyučující: Pan učitel, který letos odchází do důchodu, tedy s dlouholetou praxí. 

Kromě předmětu matematiky vyučoval i předmět fyziky. Jeho hodiny matematiky 



byly výborné ve výkladu s mnoha příklady na pochopení dané látky. Neustále 

pracoval s celou třídou a žáci četli zadané příklady i úlohy nahlas, kvůli J., ale po 

každém výkladu jsme pracovaly samostatně. Buď jsme řešily stejné, nebo 

podobné příklady. Pokud jsem něco nechápala, pan učitel mi to ochotně vysvětlil. 

O hodinách fyziky, jsme pracovaly společně s třídou, pan učitel vysvětloval 

každou látku na mnoha praktických příkladech, takže hodnotím oba předměty za 

výborně vedené, přestože pan učitel měl pocit, že práci s J. zvládal dostatečně. Je 

pravdou, že není zastáncem integrace, právě z důvodů nevystudované speciální 

pedagogiky. K J. se choval velmi hezky. 

     Naše společná spolupráce byla velmi dobrá, víceméně záleželo na mně, jak 

zvládnu výuku s J. individuálně, dle mého názoru jsme to zvládly dobře, bez 

větších problémů, kromě občasných již zmíněných komunikačních bloků. 

     Geometrii jsme braly spíše jako odpočinkový předmět, pokud se nepoužívaly 

vzorečky s výpočty. Na tento předmět jsme měly speciální podložky s fólií, po 

narýsování vystoupl reliéf např. trojúhelníku. Pro popisy jsme používaly tzv. 

„dymokleště“, které na speciální lepicí pásku vytlačily Braillská písmena, čísla. J. 

se učila hlavně teorii, rýsování je pro nevidomé všeobecně nezáživné. Mají pocit, 

že rýsují nesmyslné čáry. 

 

Obr.6                                                        Obr.. 7 

       

Dymokleště 

Dále jsme v matematice používaly dvě kalkulačky, jednu v notebooku a druhou 

„klasickou“ s tlačítky a sluchátky s hlasovým výstupem. 
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Předmět anglický jazyk 

IVP dle doporučení SPC: AJ 

- pracovat s audionahrávkami, umět se orientovat v textu, zaměřit se na čtení, 

překlad a psaní textu 

- zdokonalování slovní zásoby a její užívání 

- preferovat ústní projev, komunikaci s učitelem a třídou, pracovat ve skupině – 

konverzace, 1 hodina týdně 

Vyučující: Paní učitelka má dlouholetou praxi z ciziny (Irsko), velmi lidská, 

spravedlivá, výborný přístup k žákyni. Naše spolupráce byla výborná, včetně 

příprav. J. neměla v tomto předmětu žádný problém. 

Předmět přírodopis 

IVP dle doporučení SPC : Př 

Při výuce odborných předmětů – dějepis, zeměpis, přírodopis fyzika, využívat 

kromě učebnice také pracovní listy, názorné pomůcky, plastické materiály, 

přírodniny. 

Vyučující: Paní učitelka je velmi trpělivá, snaha v hodinách individuálně 

vysvětlovat, popisovat, po prověrkách, kdy J. neměla nějakou otázku, se zkoušela 

ptát na otázku ústně. Velmi chápavá, spravedlivě hodnotící, v případě, že žákyně 

nesplnila zadaný úkol, dostala stejně jako žáci ve třídě náhradní úkol. Prověrky se 

připravovaly na počítači a J. doplňovala odpovědi pod každou otázku, po dopsání 

se text přes „flešku“ vytiskl k opravě, to samé se aplikovalo v zeměpise, dějepise, 

občanské výchově a někdy v chemii. Naši spolupráci bych hodnotila jako 

výbornou, bez problémů. Na tento předmět a předmět AJ měla J. vyrobené 

učebnice s krásnými obrázkovými přílohami a popisy od paní, která vyrábí 

učebnice pro svou nevidomou dceru. Žákyně zvládla tento předmět velmi dobře, 

když uvážíme, že většinu věcí zná pouze z povídání a obrázkových příloh. Na 

hodinách tohoto předmětu jsem postupem školního roku byla minimálně. 

Obr. 8                                                        Obr. 9 

 



         

Na Obr. 8 si žákyně prohlíží stavbu          Na Obr. 9 učebnice angličtiny 

         srdce v učebnici vyrobené na zakázku. 

Předmět zeměpis, chemie 

IVP viz IVP Př dle doporučení SPC 

Vyučující: Pan učitel se snažil každou hodinu vtipkovat více, než vykládat danou 

látku, tuto zkušenost mám pouze z hodin chemie. Velmi milý, empatický, ale 

flegmatický, v hodinách se snažil žákyni vysvětlovat individuálně danou látku a 

měl zájem o to, aby pochopila výklad. Chemie byla novým předmětem s velmi 

problematickým vysvětlováním, proto jsem tento předmět řešila, nejen s SPC, ale 

vyžádala jsem si pomoc a rady z gymnázia pro zrakově postižené v Praze, kde se 

mi dostalo kromě rad i mnoho materiálu k tomuto předmětu, s maminkou jsme se 

snažily pro názornost vyrábět např. rovnice formou bublin s prvky. Tento předmět 

žákyně zapisovala na Pichtově psacím stroji. S panem učitelem jsem vycházela 

velmi dobře. Stejně jako pan učitel matematiky a fyziky nevěděl, jakým způsobem 

žákyni vysvětlit různé látky (př. rovnice a jejich úpravy) a nevěděl, co je schopna 

se jako nevidomá naučit a zvládnout. 

Problémy: Největšími problémy tedy byly rovnice a jejich úpravy, nejdříve jsme 

se snažily o ústní formu a na to navazující písemnou formu, ale později jsme 

zůstaly pouze u ústního projevu. Důležité bylo pochopení toho, jak a proč rovnice 

upravujeme. 

Zeměpis byl zcela bezproblémový předmět, kde nebyla třeba má přítomnost. 

Žákyně prováděla zápisy poznámek a psala prověrky do notebooku. 

Předmět výtvarná výchova, občanská výchova, péče o domácnost 
70 

 



71 

 

IVP dle doporučení SPC: občanská výchova, péče o domácnost 

‐ upřednostňovat sociální dovednosti a zapojení do týmové práce 

- není třeba jiných než kompenzačních pomůcek 

- rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti a soběstačnosti, jemné motoriky 

Vyučující: Velmi temperamentní, snaživá, s pochopením a snahou přizpůsobovat 

tempo hodin tempu žákyně. V hodinách občanské výchovy nebyla potřeba má 

přítomnost stejně jako v hodinách zeměpisu. Zápisy poznámek si J. prováděla do 

notebooku. Naše spolupráce byla výborná. 

Problémy: Když žákyně nestíhala psát poznámky, neprojevila svůj zájem tím, že 

by se přihlásila a požádala vyučující o zopakování, ale čekala na konec 

vyučování, skutečnost, že nestíhala, mi sdělila a čekala, že oslovím někoho ze 

třídy, aby mi pro ni půjčil sešit na dopsání. Žákyni jsem vysvětlila, že si to musí 

vyřešit sama, tedy někoho ze třídy oslovit a požádat o půjčení, což byl pro ni 

velký problém, nejen v hodinách občanské výchovy. 

Předmět péče o domácnost jsme se zúčastňovaly minimálně, místo těchto hodin 

jsme se věnovali individuálním hodinám. Přestože by bylo třeba se J. v tomto 

směru věnovat maximálně, chybělo jí poznání běžných věcí, pouze si je někdy, 

někde vyzkoušela, ale nebyly u ní běžné, spoléhala v tomto směru na matku 

(příprava jídla, nápojů apod.). Od matky má maximální komfort a doma si nemusí 

nic připravovat, ani o to nestojí, když je zvyklá na hotové. Ve škole nebyly moc 

dobré podmínky pro výuku tohoto předmětu. 

IVP dle doporučení SPC: výtvarná výchova 

- respektovat zásady individuálního postupu 

- používat materiály vhodné pro J. 

- snažit se zapojit J. do práce s ostatními žáky 

- umět požádat o pomoc učitele či spolužáka 
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- zvládnutí práce s typografickými pomůckami orientačního charakteru (plánky, 

modely, mapy). 

V těchto hodinách nebyla potřeba má přítomnost, J. spolupracovala se svými 

spolužáky. Maminka neustále kladla důraz na to, aby J. pracovala s různými 

materiály, že je to její oblíbená činnost, ale ona sama výtvarnou výchovu brala 

jako odpočinkový předmět, ale nepovažovala ho za příjemný, či zábavný. 

Většinou to vypadalo tak, že žáci pracovali za ni a ona se jen „vezla“. Když jsem 

se jí ptala, co vytvářeli, odpovídala bez zájmu či nadšení. 

Předmět hudební výchova 

IVP HV viz Vv dle doporučení SPC 

Vyučující: bývalý pan ředitel, v důchodovém věku, bez pochopení pro dospívání, 

neoblíbený u žáků, bez jejich respektu. V těchto hodinách nebyla potřeba má 

přítomnost. S panem učitelem jsme neměli potřebu komunikovat a probírat tento 

předmět. Pro žákyni byl tento předmět velmi neoblíbený. 

Předmět informatiky 

IVP dle doporučení SPC: 

- V měsíci září individuální kurz práce s počítačem (pan ředitel, vyučující tohoto 

předmětu) 

- nadále procvičovat a upevňovat psaní všemi deseti na klávesnici + používat 

Braillský řádek 

- pracovat společně s dětmi při hodinách práce s PC (řídit se osnovami pro 

zrakově postižené při práci na PC) 

- využívat PC s hlasovým výstupem ve vyučovacích hodinách (D, ČJ, PŘ, FY, Z i 

v jiných předmětech, dle dohody a souhlasu žákyně a učitele), ke zpracování 

cvičení i ukládání poznámek z vyučování probírané látky. 

- Již od prvního pololetí využívat PC ve vyučovacích hodinách, pokud možno 

samostatně bez pomoci pedagogické asistentky, ale také k domácí přípravě, od 

druhého pololetí samostatná práce na PC. 
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Vyučující: V prvním pololetí se pan ředitel, na doporučení SPC přihlásil do kurzu 

práce s počítačem v programu pro nevidomé, kurz bohužel nedokončil, 

nepovažoval to za nutné. Vyučovací hodiny proběhly za celý školní rok celkem 

tři. A to tím způsobem, že na konci třetí hodiny, mě pan ředitel požádal, aby za 

ním zašla maminka, že si myslí, že výuka informatiky u J. je zbytečná, že se na 

kurzu učily pracovat s jiným programem. Z informatiky měla J. za jedna. Neměl 

snahu oslovit SPC, či jinou instituci, která by mu v práci s nevidomou žákyní jistě 

poradila. Maminka mi přikazovala, abych s J. procvičovala psaní textu, vpisování 

do textu apod., ale já jsem to odmítla, jelikož této problematice nerozumím. Naše 

spolupráce byla velmi složitá, jelikož byl pan ředitel neustále mimo školu, ani 

nejevil zájem o společnou komunikaci a řešení výuky informatiky a nejen té, více 

jsem komunikovala a spolupracovala s účetní pana ředitele, velmi ochotná. 

V tomto předmětu nebyl plněn IVP. 

Předmět speciální péče 

IVP dle doporučení SPC: 

 V předmětu speciální péče s asistentkou (2 hodiny ve středu, v pátek) bude 

probíhat speciální příprava psaní a čtení bodového písma, nadále procvičovat a 

upevňovat orientaci v prostoru budovy školy i v jejím okolí. 

V předmětu speciální péče probíhaly naše individuální hodiny se žákyní, které 

jsme převážně věnovaly doučování některých předmětů, jako např. matematika, 

chemie a dále nácviku podpisu. Prostorovou orientaci jsme procvičovaly při chůzi 

na toaletu, do jídelny, do učebny výtvarné a hudební výchovy. S prostorovou 

orientací byl velký problém, jelikož kromě tras ve škole, jinde žákyně 

netrénovala, tudíž nejevila zájem o to mít přehled o prostoru a prostředí, ve 

kterém se pohybuje, snazší pro ni bylo se nechat někam dovést. 

IVP - Způsob hodnocení a klasifikace dle doporučení SPC 

- bude využíváno klasických známek 

- vždy hodnotit tu část práce, která byla vypracována a dokončena 

- hodnotit samostatnost při práci v jednotlivých předmětech 
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IVP - Spolupráce s rodiči dle doporučení SPC 

- individuální rozhovory dle potřeby 

- podporovat samostatnost a rozhodnost dítěte  

- využívat možností konzultací s vyučujícími 

- kontrolovat domácí přípravu 

IVP - Podíl žákyně dle doporučení SPC 

- ptát se, komunikovat s vyučujícími, umět požádat o radu i pomoc své spolužáky 

- samostatná četba, výběr textů a audionahrávek, schopnost tvořit vlastní texty, 

nejen texty reprodukovat. 

- zvýšit samostatnost práce ve vyučovacích hodinách 

- samostatnost rozhodovat o důležitosti informace, nadále rozvíjet schopnost 

samostatného úsudku 

Vše na čem se měla J. podílet, bylo po ročním zhodnocení bez podstatných změn, 

tedy přetrvávají problémy s komunikací, velkým problémem je si o něco poprosit 

a spolupracovat se spolužáky. Problémy s četbou, žákyně spíše texty poslouchala, 

než by četla. Ve vytváření textu se neustále opakovala a v textech se držela spíše 

dětinských témat. Samostatnost práce, jak v kterých předmětech, ty které ji bavily, 

nebyl problém. Největším problémem však bylo samostatné rozhodování, často 

používala slovo asi, nikdy nemluvila jednoznačně, často měnila názor nebo 

opakovala názor matky. Na samostatný úsudek se nikdy necítila, chtěla hodnocení 

situací konzultovat s matkou. 

 

 

 

9.6 Rodiče x pedagogický asistent 
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Jednatelkou rodiny byla vždy maminka žákyně, přestože jsem se několikrát na 

otce zeptala, nikdy nekontaktoval mě, ani vyučující, o to, jak si dcera ve škole 

počíná, se nezajímal, vše řešila pouze matka. S maminkou jsem se seznámila na 

jednom cvičení, kam jsme společně chodily, a časem mě matka oslovila s tím, zda 

bych nechtěla její dceři dělat pedagogického asistenta. Matka se mě snažila 

neustále manipulovat a přes mé nesouhlasy např. s vedením nějakého předmětu, 

se snažila neustále prosazovat svůj názor, až jsem rezignovala. Občas situace 

přešly do extrému, kdy jsem chtěla odejít. 

 

9.7 Problémy ve školním roce 2009/2010 

     Na doporučení svého odborného konzultanta jsem si po celý školní rok 

2009/2010, vedla deník každodennosti, kam jsem si zapisovala veškeré problémy 

spojené jak s výukou, tak zvláštnosti spojené s chováním J. a různé spory 

s maminkou.  

     Největší problémy byly dva, a to problematická komunikace s matkou a její 

chování k dceři a má „nemožnost“ využít v praxi své metodické postupy, které 

jsem považovala za správné a které měly své výsledky. 

     Je pochopitelné, že maminka ví o své dceři nejvíce, jelikož je s ní celé dny a 

neustále se učí žít s jejím hendikepem. Na straně druhé jsem já, sice v nové roli, 

ale plná nadšení a odhodlání J. provázet ve školním roce, aby výsledky byly ke 

spokojenosti všech.  

     Z počátku jsem její rady a doporučení brala v potaz, ale také jsem měla mnoho 

instrukcí od bývalé asistentky, což pro mě bylo ve školním prostředí důležitější. 

Po uplynutí určité doby mi maminka dávala neustálé rady o tom, jak bych měla 

s J. pracovat. Mám své metody, které jsem při výuce používala a byly pro mě i J. 

vyhovující, což mi J. potvrzovala při výuce slovně. Bohužel se stávalo, že 

maminka doma J. přesvědčila o tom, že náš postup ve škole není správný a mělo 

by se postupovat tak, jak se to správně jevilo mamince. Nikdy J. nedala za pravdu 

mě, ale stála na straně maminky a vše jí odkývala, nechtěla se s ní dohadovat, 
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stejně jako já, jelikož jsem po určité době zjistila, že je to marný boj, který už je 

rozhodnutý. 

     Proto jsem zvolila osobní postoj takový, maminku vyslechnout, vše odkývat a 

ve škole pracovat podle svého a najednou nebylo o čem neustále diskutovat. 

     Maminka během školního roku neustále zastavovala vyučující na chodbách a 

chtěla s nimi probírat školní záležitosti, proč to, či ono neudělali, nemají, na co se 

musí zaměřit apod., což vyučující velmi obtěžovalo, jelikož se musí připravovat 

každou přestávku na další výuku a nemohou řešit každou proběhlou vyučovací 

hodinu, proto v měsíci listopadu proběhla schůzka s maminkou, třídní učitelkou, 

některými vyučujícími, panem ředitelem a mnou, na které jsme se dohodli na tom, 

že prospěch a ostatní záležitosti týkající se školy aj. se budou řešit výhradně po 

dohodě na schůzce, ale bohužel se tak neděje a maminka řeší školní záležitosti na 

chodbách. 

     Velkým problémem, který nás doprovázel po celý školní rok, bylo neustálé 

vměšování maminky do výuky, neustálé příkazy jak si výuku zorganizovat, co je 

třeba vyrobit za pomůcky, jak je třeba jinak postupovat, přestože výsledky J. byly 

dobré. Velké mínus je i to, že J. nedostává šanci od matky si prosadit vlastní 

názor, a aby měla klid, raději vše odkývne a mě tím vlastně podráží, je to 

začarovaný kruh. Některé nápady matky měly mou podporu. Je matkou postižené 

holčičky, zná ji a snaží se pro ni dělat maximum. Nevím, zda si je vědoma toho, 

kde jsou hranice, které by neměla překračovat a měla by důvěřovat druhým, čehož 

se asi obává.  

 

9.8 Problémy s komunikací 

9.8.1 Komunikace žákyně se spolužáky 

     Žákyně neměla potřebu s žáky komunikovat o přestávkách, pokud jsem ji 

nedoprovázela na toaletu, relaxovala po svém (kývání, zpívání si pro sebe, píchání 

se do očí), nikdy mě nepožádala, že by chtěla dovést za nějakým spolužákem, ale 

byla moc ráda, když za ní některý ze spolužáků zašel a popovídal si s ní. 
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9.8.2 Komunikace žákyně s pedagogy 

     Veškerá komunikace mezi žákyní a pedagogem se odvíjela od toho, jak moc 

byla J. unavená, nemluvila rozhodně, vždy jí trvalo, než byla schopna odpovědět i 

na otázku, zda má domácí úkol. Pokud J. neodpovídala, vyučující otázku 

opakoval. Často se stávalo, že J. neodpověděla vůbec a důvodem bylo, že 

nevěděla, jak by na danou otázku odpověděla, proto raději neodpověděla, ani 

např. nevím, nechtěla odpovědět špatně. V komunikaci s vyučujícími 

neprojevovala žádnou vlastní aktivitu. 

 

9.8.3 Komunikace žákyně s AP 

      Snažila jsem si s J. povídat, ale konverzace nebyla plynulá a musela jsem 

neustále přemýšlet o tématu konverzace. 

 

9.8.4 Komunikace žákyně s matkou 

     Maminka žákyně aplikuje hyperprotektivní výchovu, J není schopna obhájit 

svůj názor, jelikož jí maminka k tomu nedává prostor a nerada uznává názory 

kohokoli, včetně své dcery. J. se naučila názory matky přejímat. V praxi to vypadá 

tak, že to co mi řekne maminka, mi později „přetlumočí“ i J. J. je zvyklá, že při 

rozhovoru za J. mluví matka. Pokud se matka baví s jinou osobou a J. je u 

rozhovoru přítomna, zasahuje J. netaktně do rozhovorů a matka ji okřikuje, místo, 

aby jí doma vysvětlila, že se to či ono nehodí. S komunikací mezi matkou a 

dcerou mimo školu nemám žádnou zkušenost, ale byla jsem několikrát přítomna 

velmi láskyplné komunikace 

 

9.9 Sebeobsluha, samostatnost žákyně 

     Jako většina zrakově i jinak postižených lidí využívá J. toho, že ji obslouží 

druhá osoba, to znamená, že nemá potřebu, být samostatná. Největší problém 

spatřuji v rodině, kde za J. vše koná matka, což jsem zjistila z rozhovorů s J., která 
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mi ochotně na toto téma odpovídala a přišlo jí to zcela přirozené a běžné, že se o 

J. stará maminka. Co se týče přípravy jídla a pití, dostává J. vše ihned hotové na 

stůl, pouze si někdy v minulosti vyzkoušela nalít pití a namazat chléb. Co se týče 

hygieny, do vany J. pomáhá maminka, umyje se sama, nemá do vany výtah nebo 

sedátko a nemají ani sprchový kout, čištění zubů zvládne sama. J. nebyla učena 

samostatnosti, neustále prosila, aby jí někdo něco podal, přinesl. Z mé strany byla 

vždy snaha, aby si vyžádanou věc vzala sama s tím, že jsem jí řekla, kde se 

nachází, nebo jsem ji k dané věci doprovodila. Neustále jsem jí vysvětlovala 

výhody samostatnosti, ale neprojevovala zájem. J. jsem učila samostatnosti i tím, 

že jsem jí např. nepřipomněla, že něco nemá připraveno, aby to posléze zjistila 

sama a potřebnou věc si připravila, popřípadě nesla důsledky. 

 

9.10 Sociální začlenění žákyně do společnosti 

     J. je integrovaná na běžnou základní školu, byla kolektivem spolužáků 

postupem času vyřazena a učení se J. stalo prioritou, kromě školy, výsledků v ní, 

denní několikahodinové sezení u počítače a chatování s nevidomými přáteli 

neměla jiné aktivity, či povinnosti. S maminkou se neučila nakupovat ani chodit 

na úřady, nepovažovala to za důležité, neznala hodnotu peněz, přestože jsem ji 

chtěla naučit, alespoň rozeznávat bankovky podle šablony pro nevidomé a mince 

podle hmatu. Neprojevovala zájem. Nepoužívala hodinky, ani mobilní telefon. 

snažily jsme se o nácvik podpisu, což bylo pro J. zábavné do doby, než jí 

maminka řekla, že jí nechá udělat razítko. Obávám se, že do budoucna bude mít J. 

velké problémy ve společnosti jako takové, a pokud matka nezmění postoj 

v začleňování J. do společenského dění, může J. skončit v některém z ústavů. 

 

9.11 Spolupráce speciálního pedagogického centra s AP 

     Jak již bylo zmíněno SPC, tedy speciální pedagogické centrum, je základem 

k úspěchu integrace tělesně či jinak postiženého žáka. 

     Od nástupu do zaměstnaní a těsně před nástupem do zaměstnání je AP 

v neustálém kontaktu s SPC, které se snaží, aby role asistenta pedagoga byla co 
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nejsnazší, pro vytvoření co nejrychlejšího, harmonicky fungujícího vztahu mezi 

žákem a AP. Komunikace s SPC byla v našem případě výborná. Domnívám se 

tedy, že SPC je nejdůležitějším článkem k úspěšné integraci. 
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10 VÝSLEDKY 

ANKETA I 

     Pro žáky osmé třídy jsem připravila anketu, jejím cílem bylo zjistit, jak 

integrace žákyně s kombinovanou vadou a přítomnost pedagogického asistenta 

ovlivňuje žáky běžné základní školy v každodenním procesu vyučování. 

     V osmé třídě základní školy je celkem 17 žáků včetně tělesně postižené 

žákyně. 

     Anketního šetření se zúčastnilo 15 žáků, jeden žák byl nepřítomen a J. byla na 

rehabilitačním pobytu. 

     V anketě jsem se snažila využít více typů otázek, aby byla pro žáky zajímavější 

a donutila je, se nad daným tématem zamyslet a zároveň sdělit svůj názor. 

Motivací pro ně měla být slíbená odměna (sušenka). 

Tabulka 1 zaznamenává odpověď na otázku č. 1: 

Setkal(a) jsi se už někdy s tělesně, či jinak postiženým člověkem osobně, ještě než 

jsi poznal(a) J.? 

Setkání s tělesně či jinak postiženým 
člověkem v období před J. 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 14 93,3 

NE 1 6,7 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: Z celkového počtu odpovídajících dětí se 93,3 % dětí setkalo s 

tělesně postiženým ještě předtím, než nastoupily s J. do jedné třídy. Jeden žák 

z celkového počtu odpovídajících neměl tuto zkušenost.  

V otázce č. 1 byla využita metoda uzavřené otázky, s možností odpovědi pouze 

ano, ne. 
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Tabulka 2 zaznamenává odpověď na otázku č. 2: 

Byl(a) jsi obeznámen(a) s tím, že budeš chodit do třídy s tělesně postiženou 

žákyní? 

Informovanost o tom, že budu 
společně navštěvovat třídu s tělesně 
postiženou žákyní 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 14 93,3 

NE 1 6,7 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: Z celkového počtu odpovídajících dětí 93,3 % odpovědělo ano, tedy 

že byly seznámeni s tím, že bude do jejich třídy chodit tělesně postižená žákyně a 

jeden žák si nevzpomíná, že by je s touto skutečností někdo seznámil. 

V otázce č. 2 byla využita metoda uzavřené otázky, s možností odpovědi pouze 

ano, ne. 

Tabulka 3 zaznamenává odpověď na otázku č. 3 

Kdo vás s touto skutečností seznámil a kdy? 

Kdy se děti seznámily s tím, že budou 
ve třídě s tělesně postiženou žákyní 

ABSOLUTN
Ě 

V % 

Na konci prvního stupně (5.třída) 9 60 

Na začátku druhého stupně (6.třída) 3 20 

V první třídě 2 13,3 

Nevím  1 6,7 

CELKEM 15 100 
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Komentář: Se skutečností, že děti začnou chodit do třídy s tělesně postiženou 

žákyní, je seznámila ve všech případech třídní učitelka a to 60 % dětí na konci 

prvního stupně (páté třídy), 20 % dětí se tuto skutečnost dozvědělo při nástupu do 

šesté třídy, dvě děti, tedy 13,3 %  s J. začalo chodit již do první třídy a jeden žák si 

na to, že by je někdo informoval, nevzpomíná. 

V otázce č. 3 byla využita metoda otevřené otázky s možností vyjádřit se 

vlastními slovy. 

Tabulka 4 zaznamenává odpověď na otázku č. 4 

Jak jsi to vnímal(a)? 

Jak jsem vnímal(a) přítomnost 
tělesně postižené žákyně 

ABSOLUTNĚ V % 

Dobře  8 53,4 

Velmi dobře 2 13,3 

Špatně  0 0 

Velmi špatně 0 0 

Se zájmem 3 20 

Bez zájmu 2 13,3 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: Více jak polovina dětí, tedy 53,4 % přijalo příchod tělesně postižené 

žákyně do svého kolektivu dobře, velmi dobře tuto skutečnost přijalo 13,3 % dětí, 

20 % dětí to přijalo se zájmem a 13,3 % bez zájmu. Celkově tedy děti přijali J. 

pozitivně. 

V otázce č. 4 byla použita metoda výběrové otázky, kdy je možný výběr jedné 

z možných alternativ. 
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V otázce 5 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat.  

Jak vnímáš J. ve třídě dnes? 

Komentář: jeden žák neodpověděl, dva žáci stroze odpověděli, že docela dobře, 

šest žáků si jí nevšímá a nebaví se s ní, čtyři žáci jí berou jako ostatní spolužáky a 

dvě žákyně ji považují za kamarádku.  

V otázce č. 6 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 

Jakou má podle tebe povahu? 

Pozitivní hodnocení: hodná, optimistická, milá, kamarádská, nenechá si nic líbit 

Negativní hodnocení: cholerik, neumí se kontrolovat v určitých situacích, 

výbušná, namyšlená, tvrdohlavá, vztahovačná, náladová. 

Někteří žáci popisují J. pozitivně i negativně, někteří jen pozitivně nebo jen 

negativně, podle toho, jaký je jejich vzájemný vztah. 

Tabulka 5 zaznamenává odpověď na otázku č. 7 

Jaký je váš vztah? 

Vzájemný vztah ABSOLUTNĚ V % 

Kamarádský 5 25 

Přátelský 1 5 

Respektuju ji 4 20 

Snažím se pomoci, vyhovět 
požádání 

6 30 

Žádný 4 20 

CELKEM 20 odpovědí 100 
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Komentář: V této otázce byla použita metoda výčtové otázky, kdy je možný 

výběr několika nabízených alternativ zároveň. Celkový počet odpovědí byl 20. Na 

prvním místě se tedy děti snaží nejvíce pomoci a vyhovět požádání, na druhém 

místě upřednostňují kamarádský vztah, na třetím místě J. respektují a zároveň k ní 

někteří nemají žádný vztah a na posledním místě je jedno přátelství.(Před 

vyplněním ankety jsme si vysvětlili, rozdíl mezi přátelstvím a kamarádstvím). 

Tabulka 6 zaznamenává odpověď na otázku č. 8 

J. je integrovaná do běžné základní školy, víš, co to slovo Integrace znamená? 

Zkus to vysvětlit. 

Pojem INTEGRACE ABSOLUTNĚ V % 

Vím co znamená 6 40 

Nevím co znamená 5 33,3 

Špatná odpověď 4 26,7 

CELKEM 15 100 
 

Komentář: 40% žáků se snažilo pojem vysvětlit a celkem chápou, co slovo 

integrace znamená, 26,7% žáků se pojem snažilo vysvětlit, ale vysvětlily ho 

špatně a 33,3% žáků nepsalo, že neví. 

V této otázce byla použita metoda otevřené otázky. 

Tabulka 7 zaznamenává odpověď na otázku č. 9 

Jak bys řekl(a), že J. zvládá výuku? 
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J. zvládá výuku ABSOLUTNĚ V % 

Výborně  0 0 

Velmi dobře 9 60 

Dobře  5 33,3 

Dostatečně 1 6,7 

Nedostatečně 0 0 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: 60 % dětí, hodnotí, že J. zvládá výuku velmi dobře, 33,3 % dětí se 

domnívá, že zvládá výuku dobře a jeden žák, si myslí, že J. zvládá výuku pouze 

dostatečně. 

V této otázce byla použita metoda výběrové otázky. 

V otázce č. 10 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 

Má podle tebe J. ve výuce nějaké výhody, nevýhody? 

Výhody: Nejvíce děti zmiňovaly, že má J. hodně času při testech, vždy píše pouze 

polovinu prověrky, v některých předmětech je dříve informována o zkoušení a 

testu, mírnější hodnocení a lepší známkování, nemusí si psát poznámky, má 

asistentku, není zapisovaná a trestaná za to, že něco nemá např. úkol, pomůcky, 

může pracovat na počítači. 

Nevýhody: Učí se pouze z toho, co v hodině odposlouchá, pokud potřebuje něco 

najít v textu, musí si přečíst celý text, náš text má na mnohem více stránek, když 

nemá své učebnice, nemůže pracovat v hodině s ostatními, nevidí, jak se spolužáci 

a učitelé tváří na její odpovědi v hodině, vše jí trvá déle a někdy v hodině nestíhá, 

nemůže sledovat obrázky, mapy apod. 
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Tabulka 8 zaznamenává odpověď na otázku č. 11 

Dokážeš si představit, že bys ztratil zrak a měl pracovat pouze s tím, co 

odposloucháš v hodině? 

Představa, že jsem nevidomý ABSOLUTNĚ V % 

Ano 2 13,3 

Ne 13 86,7 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: Většina, tedy 86,7 % dětí si nedokáže představit, že by ztratilo zrak, 

přesto se dva žáci domnívají, že by tuto situaci zvládli, jeden z těchto žáků napsal 

k odpovědi poznámku, že by to ale bylo těžké, druhý napsal sebevědomě ano. 

V otázce č. 12 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 

Ve třídě máte denně asistenta pedagoga, jakou má ve třídě funkci? 

Asistentka pomáhá J. s počítačem, když se píše na tabuli, diktuje jí poznámky, 

přepisuje texty do Braillu, tiskne texty z počítače, pomáhá jí psát si poznámky, 

s novou látkou, vodí ji na WC a pomáhá se vším, co potřebuje, přepisuje z Braillu 

do černotisku, připravuje jí různé pomůcky. 

V otázce č. 13 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 

Víš jaká je náplň každodenní práce asistenta pedagoga? 

Přepisovat texty co dostane od učitelů a od J., starat se o J., vodit ji na WC a do 

jídelny, obstarat jí pomůcky, snažit se jí maximálně vyhovět, pomoc s učivem, ale 

neudělat nic za ní, pomoc při hodinách, třikrát se objevilo nevím a jednou, že se o 

to dotyčný(á) nezajímá. 
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Tabulka 9 zaznamenává odpověď na otázku č. 14 

Jak vnímáš přítomnost asistenta pedagoga ve třídě? 

Vnímám asistenta pedagoga ve 
třídě 

ABSOLUTNĚ V % 

Dobře 7 46,7 

Velmi dobře 4 26,6 

Špatně  1 6,7 

Velmi špatně 0 0 

Se zájmem 1 6,7 

Bez zájmu 2 13,3 

CELKEM 15 100 

 

Komentář: Přítomnost asistenta ve třídě vnímá 46,7 % dětí dobře, 26,6 % dětí 

velmi dobře, jeden žák, což je 6,7 % špatně, 1 žák se zájmem 6,7 % a dva žáci 

13,3 % bez zájmu. 

V této otázce byla využita metoda výběrové otázky. 
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ANKETA II 

 

Stejně jako pro žáky osmé třídy, jsem si připravila anketu pro pedagogický 

sbor, tedy pro učitele, kteří J. vyučují. Cílem ankety bylo zjistit, jak ovlivňuje 

integrace tělesně postiženého v procesu socializace pedagogický sbor a jaké 

výsledky integrace J. přinesla a jak ovlivnila jednotlivé pedagogy v jednotlivých 

předmětech. 

Oslovila jsem celkem 8 pedagogů všech předmětů, které J. v osmé třídě má. 

Anketního šetření se zúčastnilo 7 pedagogů, jeden dotazník neodevzdal, ani 
nekomentoval. 

     V anketě jsem se snažila využít více typů otázek, aby byla anketa pro 

pedagogy zajímavější a donutila je, se nad daným tématem zamyslet a zároveň 

sdělit svůj názor. Motivací pro ně mělo být, že dotazník bude vyjádřením 

k celkové integraci a práci AP a tudíž další vyjádření nemusí psát  

Tabulka 10 zaznamenává odpověď na otázku č. 1: 

Setkal(a) jste se už někdy s tělesně, či jinak postiženým člověkem osobně, ještě 

než jste poznal(a) J.? 

Setkání s tělesně či jinak postiženým 
člověkem v období před J. 

ABSOLUTN
Ě 

V % 

ANO 4 57 

NE 3 43 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: Z celkového počtu odpovídajících pedagogů se 57 % z nich setkalo 

s tělesně či jinak postiženým člověkem, ještě před nástupem J. do školy a zbytek, 

tedy 43 % pedagogů nemělo tu zkušenost. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené otázky s možností odpovědi ano, ne. 
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Tabulka 11 zaznamenává odpověď na otázku č. 2: 

Je J. první integrovaný žák, s kterým jste se setkal(a)? 

První zkušenost s integrovaným 
žákem 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 5 71 

NE 2 29 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 71 % pedagogů se s integrací tělesně postiženého žáka na běžnou 

základní školu setkalo poprvé, pouze dva pedagogové tedy 29 % mají zkušenost 

z jiného pracoviště. 

Tabulka 12 zaznamenává odpověď na otázku č. 3: 

Byl(a) jste obeznámen(a) s příchodem tělesně postižené žákyně? 

Informovanost o příchodu 
tělesně postižené žákyně 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 7 100 

NE 0 0 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: Všech 7 pedagogů, tedy 100 % bylo obeznámeno s tím, že do 

základní školy nastoupí tělesně postižená žákyně. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené otázky s možností odpovědi ano, ne. 

V otázce č. 4 byla využita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 
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Kdo vás s touto skutečností seznámil? 

Komentář: 3 pedagogové uvedli, že je s touto skutečností seznámilo vedení školy 

na pedagogické poradě, před nástupem J. na druhý stupeň, jeden pedagog si 

nepamatuje, jeden uvádí třídní učitelku, zástupkyně ředitele znala J. od MŠ a 

věděla několik let dopředu, že J. bude chtít přejít na druhý stupeň do ZŠ, kterou 

momentálně navštěvuje a vedení školy se připravovalo na příchod J, jeden 

pedagog uvádí, že se projednával již nástup J. do první třídy na školu kam nyní 

dochází, byl odmítnut a po změně vedení byla J. přijata na druhý stupeň. 

Tabulka 13 zaznamenává odpověď na otázku č. 5: 

Jak jste vnímal(a), že bude ve třídě přítomna tělesně postižená žákyně a její 

asistentka? 

Přítomnost asistenta pedagoga a 
tělesně postižené žákyně ve třídě 
jsem přijal(a) 

ABSOLUTNĚ V % 

Dobře 5 62,5 

Velmi dobře 1 12,5 

Špatně  0 0 

Velmi špatně 0 0 

Se zájmem 2 25 

Bez zájmu 0 0 

CELKEM 8 odpovědí 100 

 

Komentář: 62 % pedagogů přijalo skutečnost, že ve třídě bude přítomna tělesně 

postižená žákyně a její asistentka dobře, jeden pedagog přijal tuto skutečnost 

velmi dobře po zkušenostech s integrací v cizině, kde je to běžné (Irsko) a dva 

pedagogové projevili zájem o tuto novou zkušenost. 
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V této otázce byla použita metoda výčtové otázky, kdy je možný výběr několika 

nabízených alternativ zároveň. Celkový počet odpovědí byl 8. 

 

Tabulka 14 zaznamenává odpověď na otázku č. 6: 

Byly informace o J. a jejím hendikepu dostatečné? 

Dostatečná informovanost o J. 
a jejím hendikepu 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 7 100 

NE 0 0 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: Všichni pedagogové, tedy 100 % udává, že informace o J. a jejím 

hendikepu byly dostatečné. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené otázky s možností odpovědi ano, ne. 

Tabulka 15 zaznamenává odpověď na otázku č. 7: 

Měl(a) jste představu o tom, jak budete v hodinách s J. pracovat? 

Představa o práci s J. 
v hodinách 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 4 57 

NE 3 43 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 57 % pedagogů mělo určitou představu o tom, jak jejich vyučovací 

hodiny budou probíhat a zbytek, tedy 43 % pedagogů nevědělo. 
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V této otázce byla využita metoda uzavřené otázky. 

Tabulka 16 zaznamenává odpověď na otázku č. 8: 

Byla vám nabídnuta pomoc a poradenství ze speciálního pedagogického centra? 

Poradenství a pomoc z SPC ABSOLUTNĚ V % 

ANO 5 71,4 

NE 1 14,3 

JINÉ 1 14,3 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 71,4 % pedagogů udává, že jim byla nabídnuta pomoc a poradenství 

z SPC a jeden pedagog udává, že nikoli a další pedagog odpověděl jinak, tedy že 

mohl konzultovat s asistentkou a výchovnou poradkyní. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené a otevřené otázky. 

Tabulka 17 zaznamenává odpověď na otázku č. 9: 

J. je integrovaná do běžné základní školy, víte, co slovo INTEGRACE znamená, 

zkuste to prosím vysvětlit. 

Vysvětlení pojmu 
INTEGRACE 

ABSOLUTNĚ V % 

Správné vysvětlení 6 86 

Špatné vysvětlení 0 0 

Bez odpovědi 1 14 

CELKEM 7 100 
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Komentář: 86 % pedagogů správně vysvětlilo pojem integrace, jeden na tuto 

otázku neodpověděl bez udání důvodu. 

V této otázce byla použita metoda otevřené otázky. 

 

Tabulka 18 zaznamenává odpověď na otázku č. 10: 

Jak byste hodnotil(a), že J. zvládá výuku vašeho vyučovacího předmětu? 

(Prosím nehodnoťte podle známek, ale podle toho jak výuku zvládá.) 

J. zvládá výuku, hodnocení 
pedagogů v jednotlivých 
předmětech 

ABSOLUTNĚ V % 

Výborně 1 12,5 

Velmi dobře 3 37,5 

Dobře 3 37,5 

Dostatečně 1 12,5 

Nedostatečně 0 0 

CELKEM 8 odpovědí 100 

 

Komentář: Jeden pedagog by zhodnotil, že J. zvládla výuku na výbornou, což je 

12,5 % (přírodopis), velmi dobře byla J. zhodnocena 37,5 % pedagogů (angličtina, 

hudební výchova, zeměpis), dalších 37,5 % pedagogů zhodnotilo, že J. pracovala 

dobře (občanská výchova, výtvarná výchova, český jazyk, dějepis, člověk a svět 

práce, chemie) a 12,5 %, tedy jeden pedagog zhodnotil práci J. ve výuce 

dostatečně (matematika, fyzika), pedagog na český jazyk a dějepis dodává, že v J. 

výkonech jsou výkyvy a pracuje podle svého zájmu. Předmět výpočetní techniky 

není zhodnocen, jeho vyučující neodevzdal svůj dotazník, a tudíž statistické 

zhodnocení tohoto předmětu není zpracováno. 
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V této otázce byla využita metoda výčtové otázky. Celkový počet odpovědí byl 8.  

Tabulka 19 zaznamenává odpověď na otázku č. 11: 

Jak by jste hodnotil(a) sebe, že jste zvládl(a) výuku tělesně postižené žákyně 

v období 6.-8. třídy. 

 

Sebehodnocení zvládnutí výuky 
tělesně postižené žákyně 

ABSOLUTNĚ V % 

Výborně 1 14,3 

Velmi dobře 0 0 

Dobře 5 71,4 

Dostatečně 1 14,3 

Nedostatečně 0 0 

Jiné 0 0 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: Jeden pedagog zhodnotil, že zvládl výuku s J. výborně (přírodopis), 

pět pedagogů, tedy 71,4 % zhodnotilo zvládnutí výuky s J. dobře (chemie, 

zeměpis, angličtina, český jazyk, dějepis, občanský výchova, člověk a svět práce, 

výtvarná výchova, hudební výchova), a jeden pedagog hodnotil zvládnutí výuky 

s J. za dostatečné. Předmět výpočetní techniky není zhodnocen, jeho vyučující 

neodevzdal svůj dotazník, a tudíž procentuální zhodnocení tohoto předmětu není 

zpracováno. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené i otevřené otázky a využita byla 

pouze metoda uzavřené otázky. 

Tabulka 20 zaznamenává odpověď na otázku č. 12: 
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Vadila vám nějakým způsobem nebo vám byla nepříjemná přítomnost asistenta 

pedagoga ve výuce? 

Vadila vám přítomnost AP ve 
výuce? 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 0 0 

NE 6 85,7 

JINÉ 1 14,3 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 85,7 % odpovědělo, že jim přítomnost AP ve výuce nevadila, jen 

vyučující angličtiny odpověděl, že AP nebyl přítomen v hodinách tohoto 

předmětu, žákyně zvládala práci samostatně. 

V této otázce byla využita metoda uzavřené i otevřené otázky. 

V otázce č. 13 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno  

procentuelně zpracovat. 

Jaká byla vaše spolupráce s asistentem pedagoga? 

Komentář: Odpovědi vyučujících byly jednoslovné, 3 vyučující odpověděli, že 

spolupráce byla výborná, jedna odpověď byla bezproblémová, další velmi dobrá, 

jednou bylo zodpovězeno, že dobrá a vyučující angličtiny to vzhledem k tomu, že 

jsem ve výuce nebyla přítomna, nekomentovala. 

V této otázce byla využita metoda otevřené otázky. 

 

V otázce č. 14 byla využita metoda otevřené otázky. 

Je pro vás asistent pedagoga důležitý článek mezi vámi a tělesně postiženou 

žákyní nebo si dokážete představit výuku a veškerou komunikaci bez jeho 

přítomnosti? 
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Všichni pedagogové se shodli na tom, že asistent pedagoga je velmi důležitým 

článkem nejen při výuce některých předmětů, ale že jsou důležité jeho přípravy, 

které musí asistent zvládnout, aby J. mohla pracovat s třídou nebo samostatně. 

Také se shodli, že AP je nepostradatelný před a po výuce hlavně jako doprovod a 

důležité pojítko v komunikaci (žák-pedagog-rodič). 

Tabulka 21 zaznamenává odpověď na otázku č. 15: 

Souhlasíte a podporujete integraci tělesně a jinak postižených žáků do běžné 

základní školy? 

Souhlasím s integrací do běžné 
základní školy 

ABSOLUTNĚ V % 

ANO 5 71,4 

NE 2 28,6 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 71,4 % pedagogů podporuje a souhlasí s integrací tělesně a jinak 

postižených žáků do běžné základní školy, zbytek tedy 28,6 %  s integrací tělesně 

a jinak postižených žáků nesouhlasí a podporuje systém vzdělávání ve speciálních 

školách s kvalifikovaným sborem pedagogů pro jednotlivá postižení. 

V této otázce byla použita metoda uzavřené otázky. 

Tabulka 22 zaznamenává odpověď na otázku č. 16: 

Považujete integraci tělesně postižené žákyně či jinak postiženého žáka za 

profesní výzvu? 
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Integrace jako profesní výzva ABSOLUTNĚ V % 

Ano 3 42,8 

Ne 2 28,6 

Nevím 1 14,3 

Bez odpovědi 1 14,3 

CELKEM 7 100 

 

Komentář: 42,8 % pedagogů považuje integraci tělesně a jinak postižených za 

profesní výzvu, 28,6 % ne, jeden z pedagogů to nedokáže posoudit, neví a jeden 

pedagog neodpověděl bez udání důvodu. 

V této otázce byla použita metoda uzavřené otázky. 

V otázce č. 17 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možno 

procentuelně zpracovat. 

Co vám integrace tělesně postižené žákyně dala a naopak, jaké problémy a 

překážky doprovázely výuku? 

Komentáře: 

1. „Jsou to nové způsoby práce, naučila jsem se vše dopodrobna 

vysvětlovat, aby si to J. uměla představit.“ 

2. „ Zamyslet se hlavně nad individuální přípravou.“ 

3. „Nová zkušenost, větší kontrola, zda žákyně chápe učivo.“ 

4. “Problémy – pomalejší tempo, oddělené vysvětlování.“ 

5. „Byla to velmi zajímavá zkušenost, překážky se objevovaly spíše 

v komunikaci s matkou.“ 

6. „ Nejsem schopen posoudit, jaké učivo je vzhledem ke svému hendikepu 

schopna zvládnout, a které ne.“ „Dále nelze tempo výuky přizpůsobit J. zejména 
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v matematice.“ 

7. „Myslím, že uvědomění si, že občas je třeba zpomalit, žádné větší 

problémy nenastaly.“ 

8. „Učím se, jak s podobně postiženými žáky jednat, jak k nim přistupovat, 

což se velmi liší od přístupu k dětem bez hendikepu.“ 

9. „ Jako problém jsem vnímal, že J. nebyla schopna pokusit se splnit 

některou z praktických složek vyučování Hv (zpěv).“ „Omlouvala to studem.“ 

V otázce č. 18 byla použita metoda otevřené otázky, kterou nebylo možné 

procentuelně zpracovat. 

Osobní vyjádření k integraci J. 

Komentáře: 

10. „V rámci možnosti plnila integrace svůj účel.“ „ Důležitá jsou pro obě 

strany poučení z celého tříletého procesu na této škole.“ 

11. „ Jelikož J. odchází na gymnázium ještě před dokončením deváté třídy, 

cítím trochu marnost a trochu smutek nad tím, co bylo a co už nebude.“ 

12. „Myslím, že takto postiženým žákům, by se měli věnovat v tomto směru 

zkušení pedagogové s potřebným vzděláním a v menším kolektivu a tempem 

úměrným jejich schopnostem.“ 

13. „Integrace J. byla výborně přijata spolužáky, časem – změnou chování 

dětí i J., jsem cítila určité napětí, nesoulad.“ „Jsem ale velmi ráda, že jsem mohla 

tuto zkušenost poznat.“ 

14. „Nejsem si jistá, jestli by nebylo lepší zvolit gymnázium již po sedmé 

třídě.“  

15. „V posledním ročníku jsem měla pocit odcizení, nezájem ze strany J., 

bylo obtížné komunikovat a posunovat se nějakým způsobem dál.“ 

16. „ Jsem ráda, že jsem měla tu možnost J. učit, pokud je dobrá spolupráce – 

učitel - asistent – rodič, není se čeho obávat.“ 
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17. „J. neměla zájem se zapojovat.“ „Neprojevovala svůj zájem a názor 

k tématům.“ 

18. „Myslím si, že naše spolupráce by měla být aktivní i z její strany.“ 
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11 DISKUZE 

     Na začátku této práce jsem si položila čtyři vědecké otázky: 

Jak ovlivňuje integrace tělesně postiženou žákyni v procesu socializace na běžné 

základní škole? 

     Domnívám se, že pokud by se postoj matky, a tedy i způsob její výchovy ubíral 

jiným směrem (ve smyslu větší samostatnosti, soběstačnosti a sebeobsluhy – 

hygiena, příprava jídla, pití, nákupy s matkou atd.), měla by J. větší šanci a 

motivaci se zařadit a realizovat v běžném sociálním životě a věřím, že by se i 

určitá samostatnost a seberealizace projevila ve školním prostředí. Bohužel se u 

žákyně integrace omezila pouze na plnění školních povinností se spoustou 

problémů např. v oblasti komunikace. 

Jak ovlivňuje integrace tělesně postižené žákyně v procesu socializace žáky a 

pedagogický sbor? 

     Domnívám se, že integrace přinesla pro všechny strany, tedy pro tělesně 

postiženou žákyni a žáky s pedagogy důležitou životní zkušenost a poznání 

v mnoha oblastech sounáležitosti, vzájemného pochopení, vyhovění si, ústupků a 

kompromisů, možnosti žít a pracovat společně.  

     Bohužel tělesně postižená žákyně tvoří v základní škole menšinu, tedy je více 

sledována než ostatní žáci. Pro některé pedagogy byla integrace tělesně postižené 

žákyně více namáhavá na výklad i přípravu, pro některé znamenala novou 

zkušenost, jiní ji považovali za výzvu, někdo integraci přijal jako povinnost. 

Jak ovlivňuje práce pedagogického asistenta výuku tělesně postižené žákyně ve 

vyučovacím procesu běžné základní školy? 

     AP je považován za jeden z nejdůležitějších článků integrace, tvoří určitou 

spojku mezi pedagogy, rodinou, tělesně postiženou žákyní a SPC. Pro tělesně 

postiženou žákyni je AP důležitý v tom, že mu pomáhá udržet tempo ve výuce, 

přestože výuka probíhá podle IVP a hledá pro žáka vhodné alternativy výuky 

(vhodný výklad, pomůcky atd.). 

Jako ovlivňuje integrace tělesně postiženou žákyni v běžné základní škole? 
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     To, že žákyně navštěvuje běžnou základní školu, mělo mnoho důvodů. Jedním 

z nich bylo, že by žákyně musela do speciální školy dojíždět do města vzdáleného 

60km, rodina J. neplánovala stěhování do města, kvůli dobré práci otce a prostředí 

ve kterém žijí. J. bohužel není smířená se svým hendikepem, přestože je 

nevidomá od narození a nestála tedy o to, chodit na speciální školu s žáky se 

stejným hendikepem, ale komunikaci a přátelství se zrakově postiženými se 

nevyhýbá. Na základní školu běžného typu šla s tím, že vidící spolužáci mají více 

informací o tom, co vidí atd. Nemám informace o tom, jak probíhala komunikace 

v minulých letech, avšak v případě sledované osmé třídy neprobíhala téměř žádná 

komunikace, naopak se vytvářely komunikační a jiné bariéry. 

     V lednu 2010 jsme s paní třídní učitelkou navštívily první setkání 

pedagogických asistentů v Českých Budějovicích. Setkání se účastnilo 65 

pedagogických asistentek. Kromě legislativy se hlavně probíraly jednotlivé 

kasuistiky. Nejvíce diskutované problémy: problémová komunikace mezi 

pedagogy a asistenty, dále mezi asistenty a rodiči, kdy rodiče nekomunikovali 

s asistenty vůbec, nebo naopak zasahovali do způsobů výuky apod. 

     Dle mého názoru je tato práce náročná po stránce psychické, každý den se 

vyvíjí jinak nejen podle zdravotního stavu žáka, ale musí se denně komunikovat 

s rodiči, s pedagogy, AP si musí na každou hodinu dělat přípravy atd. Domnívám 

se, že by se práce AP měla srovnávat s prací pedagoga, ale v praxi je asistent 

mnohými považován za „pomocnou sílu“ a finančně je tato práce nedoceněná. 

     Měla jsem to štěstí, že jsem svými kolegy byla přijata do kolektivu pedagogů a 

brali mě za rovnocenného pedagoga a dávali mi najevo, že jsou rádi, že jim 

pomáhám zvládat výuku s integrovanou žákyní. 

     Vítková (1998) uvádí, že účinná integrace dětí v běžných třídách požaduje 

vysokou úroveň profesionálních schopností ze strany učitelů. Je potřebná jistá 

forma dodatečného vzdělání. V evropských zemích přibývá právních předpisů, 

které předepisují speciálně pedagogickou dodatečnou kvalifikaci většinou na 

postgraduální úrovni.  

     V našem školství, pokud ředitel školy schválí přijetí tělesně postiženého žáka 

na běžnou školu, nemá pedagog možnost odmítnout jeho výuku a je vystaven 
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stresu, jelikož neví, jak výuka bude probíhat, nemá představu o přípravách atd., 

tyto informace mi vyplynuly z rozhovorů s pedagogy a někteří se otevřeně 

přiznávají. Většinou se jednalo o pedagogy starší generace. U nás je forma dalšího 

vzdělávání dobrovolná, SPC nabízí různé kurzy a semináře. 

     Nová koncepce studia speciální pedagogiky vytvářená v České republice je 

reflexí na všechny uvedené skutečnosti. Novými informacemi z oblasti speciální 

pedagogiky se postupně doplňuje i příprava učitelů všech stupňů a předmět 

speciální pedagogika je začleňován do přípravy všech učitelů, s možností 

rozšiřujícího studia ve speciální pedagogice (Vítková, 1998). 

     Mnozí učitelé se obávají integrace dítěte se zrakovým postižením a ptají se: 

„Jsem schopen žákovi poskytnout odpovídající péči?“ apod. (Keblová, 1996). 

Chápu tyto obavy, pokud pedagog, neměl tu zkušenost a nesetkal se osobně 

s tělesně postiženým a neměl možnost s ním nějakou dobu být a poznat specifika 

určitého postižení, pak jsou obavy z výuky, domnívám se, oprávněné. Další 

zároveň podpůrná činnost speciálního pedagogického centra procesy 

integrovaného vzdělávání ulehčuje. 

     Z anketního šetření vyplynulo, že z počátku spolužáci přijali tělesně postiženou 

spolužačku dobře. Postupem času došlo k určitému zhoršení vzájemných vztahů, 

nejen v důsledku období puberty, kdy se každý žák snaží nějakým způsobem 

vyhranit, včetně tělesně postižené žákyně. Během školního roku jsem pozorovala, 

že se žákyně více než na komunikaci se spolužáky soustředila na výuku. 

     Spolužáci měli hodnotit výhody a nevýhody žákyně při výuce, z výsledků 

odpovědí vyplynulo, že žáci považují úlevy žákyně, např. v prověrkách, za 

nespravedlnost, která u některých přerostla v nenávist, na straně druhé žáci vidí 

nevýhody hendikepu, se kterým se denně potýká. Domnívám se, že se v procesu 

integrace zapomíná na žáky, kteří s tělesně postiženou žákyní chodí do společné 

třídy. Dle mého názoru, by měli být žáci lépe informováni nejen o hendikepu 

spolužáka /spolužákyně, ale měli by vědět, že se vzdělává podle IVP, co IVP je, a 

že se podle něho žákyně učí a je známkována. Pak by jistě nevznikaly domněnky, 

že je žákyni nadržováno a má jisté výhody. Nenašla jsem žádné zdroje, kde by se 
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integrace věnovala poučení žáků, jak přistupovat k integrovaným spolužákům, 

kromě zásad bezpečného prostředí. Většina zdrojů se věnuje pedagogům. 

     Do ankety jsem vložila otázku, u které nebyla tak podstatná odpověď, ale 

chtěla jsem docílit toho, aby se děti zamyslely nad tím, jestli by dokázaly pracovat 

pouze s tím, co odposlouchají a neměly by možnost vizuálního kontaktu s okolím. 

Přesto dva žáci byli názoru, že by to zvládli. 

     V anketě se několik otázek týkalo AP. Otázky se týkaly funkce AP, náplně 

práce a zajímal mě názor na každodenní přítomnost AP ve třídě. Na funkci a náplň 

práce žáci odpovídali podobně, domnívám se, že jsem měla upřesnit, co si pod 

pojmem funkce AP představuji. Domnívala jsem se, že žáci budou hodnotit vztah 

pedagog-žákyně-AP. Někteří žáci odpověděli, že je to nezajímá, nebo že neví, ale 

potvrdila se má domněnka, tedy že neví, co je skutečnou náplní práce AP např. 

v nepřítomnosti ve třídě. 

     Pedagogové hodnotili, jak žákyně zvládá výuku. Přestože jsem žádala, aby 

hodnocení neprobíhalo podle známek, je z odpovědí k jednotlivým předmětům 

patrné, určité selhání některých pedagogů, kteří v rozhovorech otevřeně 

přiznávají, že si s  výukou integrované žákyně neví rady, a že spoléhají na práci 

AP. 

     Na otázku přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě, odpověděli pedagogové 

pozitivně, což je známkou dobré spolupráce mezi pedagogem a AP a potvrdili to i 

pozitivním slovním hodnocením. 

     Pedagogové potvrdili, že výuka integrované žákyně není možná bez 

přítomnosti a spolupráce asistenta pedagoga. 

     Pět ze sedmi odpovídajících pedagogů souhlasí s integrací zrakově postižené 

žákyně a dva zbylí podporují systém vzdělávání ve speciálních školách 

s pedagogy zaměřenými na jednotlivá postižení. Domnívám se, že proces 

integrace a inkluze je velmi náročný, je to proces, do kterého je zapojeno mnoho 

lidí jako speciální pedagog, pedagogický asistent, pokud je to možné školní 

psycholog, rodiče, pedagogové základní školy atd. Pro vyučující pedagogy je to 

mnohdy první zkušenost, která je zatěžuje především po psychické stránce, 
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přestože jsou schopni běžného vyučování. Dokáži pochopit, že nesouhlasí 

s integrací, hlavně proto, že se domnívají a obávají, že nebudou schopni současně 

vyučovat hendikepovanou žákyni a ostatní žáky.  

     Hrudková uvádí (speciální pedagog a etoped), že na to, aby běžné školy mohly 

být skutečně inkluzivní, musí splnit několik předpokladů – mít odborného 

pracovníka hrazeného ze státního rozpočtu, který bude garantovat integrační a 

inkluzivní procesy a nebude znejišťován finanční budoucností. Vůle po inkluzivní 

škole musí být součástí dlouhodobé strategie školy, musí vytvořit fungující 

systém dalšího vzdělávání, který není finanční zátěží pro pedagogy a musí 

pedagogy motivovat (www.ucitelskenoviny.cz) 

     Z analýzy individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) vyplynulo, že přibližně desetina pedagogů v rámci 

interview vyjadřovala v různé míře intenzity přesvědčení, že žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami by měli být vzděláváni ve specializovaných školách. 

Respondenti z řad vedení škol či jejich poradenských pracovníků také často 

uvádějí, že nemají potřebu se cíleně připravovat na naplňování potřeb dětí se SVP 

v případě, je-li v blízkosti dostupné specializované pracoviště, které dětem 

poskytne odbornou péči. V nejobecnější rovině lze jako dominantního limitu v 

oblasti naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků se SVP spatřovat ve 

skutečnosti, že současná podoba institucionálního vzdělávání nabízí poměrně 

výrazné množství vzájemně provázaných a posilujících se bariér, které dle 

respondentů nejsou kompenzovány adekvátní mírou systémové podpory. 

     Dlouhodobě nedostatečná saturace potřeb učitelů v oblasti podpory naplňování 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků má za následek stav, kdy školy nejsou 

prakticky nijak motivovány k vyšší míře uplatňování inkluzivního přístupu, neboť 

ten s sebou nese výraznou zátěž v podobě nároků na vybavení, zvyšování 

kompetencí učitelů, případnou nutnost angažování asistenta, administrativu a 

zároveň nezakládá nárok na odpovídající finanční prostředky pro pokrytí 

zvýšených nákladů. Profilovat se jako inkluzivní, pak v konečném důsledku není 

pro školy z mnoha různých důvodů výhodné. 

S ohledem na fakt, že značná část identifikovaných bariér přímo souvisí 

s objemem finančních prostředků přicházejících do školy a zároveň mírou 

http://www.ucitelskenoviny.cz/
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schopností pedagogů naplňovat specifické vzdělávací potřeby žáků s hendikepem, 

je třeba kořeny existence většiny deklarovaných bariér spatřovat jednoznačně v 

kombinaci dlouhodobého a výrazného podfinancování vzdělávacího systému 

(www.ucitelskenoviny.cz) 

     V roce 2003 vyšla brožura na podporu a pomoc učitelům, kteří se rozhodují 

nebo již rozhodli k integraci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, kde je 

např. téma jak upravovat učební témata, způsoby hodnocení žáka, vyučovací 

techniky atd. (Baxová, 2003). 

     V jedné z otázek měli pedagogové možnost vyjádřit, co jim integrace tělesně 

postižené žákyně dala, a naopak, jaké překážky a problémy doprovázely výuku. 

     Pedagogové vyjádřili, že přítomnost tělesně postižené žákyně je donutila 

naučit se podrobně vysvětlovat a neustále komunikovat s dětmi ve třídě a „nutit“ 

je, aby to, co píší na tabuli, tlumočili nahlas, dále se někteří z pedagogů naučili 

dělat individuální přípravu pro J, více se zaměřují na kontrolu, zda J. učivo chápe, 

jeden z pedagogů viděl překážku spíše v komunikaci s matkou, zdůrazněno bylo 

uvědomění si, že je třeba občas ve výuce zpomalit, což je problém, aby se výuka 

za celý školní rok zvládla, problémem tedy bylo pomalé tempo, kterým J. 

pracovala a oddělené vysvětlování, pedagogové se učí neustále s tělesně 

postiženým žákem jednat, jeden z pedagogů přiznal, že není schopen posoudit, do 

jaké míry a jakým způsobem by J. měla zvládat učivo a zdůrazňuje, že tempo 

výuky nelze J. přizpůsobit, s vyučujícím hudební výchovy J. nespolupracovala a 

nebyla schopna plnit některou z praktických složek výuky, omlouvala to studem.  

     V poslední otázce se mohli vyučující vyjádřit k integraci 

     Jeden z pedagogů si myslí, že tělesně postiženým žákům, by se měli věnovat 

zkušení pedagogové s potřebným vzděláním, v menším kolektivu a tempem 

úměrným jejich schopnostem. Další z pedagogů uvádí, že spolužáci z počátku 

přijali J. výborně, časem a změnou chování dětí i J. vzniklo mezi dětmi a J. napětí 

a nesoulad. V posledním ročníku popisuje jeden z pedagogů odcizení a nezájem 

ze strany J., obtížnou komunikaci a problémy se nějakým způsobem posunout 

v rozvoji vzdělávání dál (př. práce s počítačem). Někteří pedagogové jsou rádi za 

možnost, poznat tuto zkušenost a jeden z pedagogů zdůrazňuje důležitost 

http://www.ucitelskenoviny.cz/
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spolupráce učitel – asistent – rodič. Velké rozdíly a výkyvy se objevovaly 

v jednotlivých předmětech, podle toho, co vyučující vypovídají. Další 

z vyučujících měla problém s tím, aby se J. aktivně zapojovala, projevovala určitý 

zájem a názor k jednotlivým probíraným tématům (občanská výchova). V rámci 

možnosti plnila integrace svůj účel. 
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12 ZÁVĚR 

     Náplní práce bylo zjistit, jakým způsobem, za jakých podmínek probíhá 

integrace u žákyně s kombinovanou vadou na běžné základní škole, kdo všechno 

se podílí na integraci a jakým způsobem. 

- překážky v integraci 

- výhody integrace 

- účastníci integrace, jejich názory a postoje 

     Celá práce byla zaměřena na objektivizování integrovaného způsobu 

vzdělávání s tím, že jsem se snažila získat maximum informací od jednotlivých 

účastníků celého procesu integrace. 

     Domnívám se, že se mi podařilo reflektovat práci AP v praxi a poukázat na to, 

jak celkový proces integrace žákyně s kombinovanou vadou probíhá. 

     Význam získaných výpovědí jednotlivých účastníků procesu integrace je 

důležitý pro hledání nových způsobů jak: 

- lépe a efektivně připravit podmínky přijetí žáka se speciálními výchovně 

vzdělávacími potřebami do běžné základní školy 

- zlepšit informovanost pedagogů, žáků a jejich rodičů 

- zajistit doškolování pedagogů s finančním zvýhodněním 

- zajistit dostatečně kvalifikovaný personál (speciální pedagog, školní psycholog, 

pedagogický asistent) 

- zajistit dostatek finančních prostředků např. pro nákup kompenzačních pomůcek 

- atd. 

Doporučovala bych, aby byl další výzkum zaměřen na vzdělávání pedagogů a 

jejich podporu a stejně tak jako vznikají informační brožury pro pedagogy, by 

měly vznikat brožury pro žáky a jejich rodiče, kteří se spolupodílí na procesu 

integrace. 
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