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Anotace: 
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s poruchou autistického spektra v třídním kolektivu. Teoretické poznatky jsou 

konfrontovány s konkrétní případovou studií procesu individuální integrace žáka 

s vysocefunkčním autismem v průběhu devíti let jeho školní docházky Analýza 

dokumentů, rozhovorů a dotazníkového šetření se zabývá právě socializací tohoto žáka 

v třídním kolektivu. 

 

Annotation: 

This diploma thesis analyzes the factors affecting the position of pupils with 

autistic spectrum disorders in the class of basic school. Theoretical study is confronted 

with a specific case study of individual integration of pupil with highfunctioning autism 

during nine years of school attendance. Analysis of documents, interwievs and the 

questionnaire survey deals with the socializaton of that student in the class. 
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ÚVOD  

 

Problematika poruch autistického spektra prošla v posledním desetiletí 

poměrně bouřlivým vývojem. Díky stále se zlepšující diagnostice a osvětě, kterou 

zabezpečují jednotlivé organizace zabývající se pomocí jedincům s poruchou 

autistického spektra a jejich rodinám, se daří bourat tabu a mýty, které byly 

s touto diagnózou spojeny. Jedním z mnoha pozitiv s tímto spojených je 

dynamicky se rozvíjející proces integrace dětí, žáků a studentů s poruchou 

autistického spektra do běžných mateřských, základních a středních škol. Stále 

větší procento škol přestává mít obavy z nedostatečné erudice pedagogů, či 

nezvládnutí případného problémového chování těchto žáků. Ředitelé škol jsou 

častěji ochotni vynaložit nemalé úsilí na zabezpečení finančních prostředků ke 

zřízení pozice asistenta pedagoga a jsou vstřícní i k dalšímu vzdělávání pedagogů 

prostřednictvím nejrůznějších školení a kurzů. 

Poruchy autistického spektra však znamenají diagnosticky velkou skupinu, 

je proto důležité upřesnit, že individuální integrace v běžných školách se 

nejčastěji týká dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem, případně vysoce 

funkčním autismem. Zařazení takového žáka do běžné školy samozřejmě 

předchází a podmiňuje ucelená diagnostika zahrnující lékařské, psychiatrické a 

speciálně-pedagogické vyšetření a po samotném doporučení žáka pro individuální 

integraci vyhledání vhodné školy a následná úzká spolupráce rodiny, 

pedagogických a poradenských pracovníků. 

Většina literatury týkající se tématu integrace žáků s poruchami 

autistického spektra se zabývá především tím, jak integrovat, tedy, jak by měl 

k dítěti přistupovat učitel, asistent, jak upravit vzdělávací program, či prostředí. 

Ve své práci bych se proto chtěla zaměřit na oblast, která mi v dostupné literatuře 

trochu chybí, a to je postavení samotného konkrétního žáka v procesu integrace. 

Myslím, že kromě samotného vzdělávání je stejně důležité i to, jak žáka 

s poruchou autistického spektra přijímají spolužáci, zda a v jaké míře se naučí 

navazovat přátelské vztahy a také jestli jsou asistenti a pedagogové schopni 

rozpoznat rizikové situace a dále s nimi pracovat, jestli umí připravit intaktní děti 

na příchod spolužáka s handicapem a do jaké míry jsou schopni jeho handicap 

vysvětlit. 
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 Vzhledem k tomu, že již několik let pracuji na základní škole, která se 

mimo jiné integrací dětí s poruchami autistického spektra zabývá (v současné 

době je zde integrováno 11 žáků s Aspergerovým syndromem a jeden žák 

s vysoce funkčním autismem), rozhodla jsem se svou diplomovou práci zaměřit 

právě na problematiku postavení takového žáka ve vrstevnickém kolektivu. 

V jednotlivých kapitolách teoretické části se zaměřím na specifika integrace žáků 

s touto poruchou. Přiblížím problematiku poruch autistického spektra, především 

Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus, zmapuji teoretická východiska 

integrace těchto žáků a přiblížím faktory ovlivňující postavení tohoto žáka ve 

třídě. V praktické části pomocí případové studie, rozhovorů s třídní učitelkou, 

matkou žáka a spolužáky, zmapuji úspěšnost integrace konkrétního žáka s vysoce 

funkčním autismem právě s ohledem na jeho socializaci. 
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1. VYMEZENÍ POJMŮ 
 

 Vzhledem k účelu své diplomové práce se nebudu hlouběji zaobírat 

definicemi jednotlivých poruch autistického spektra, jelikož lze předpokládat 

čtenářův vhled do této problematiky. Poruchy autistického spektra představují 

velmi různorodou kategorii, provázenou různou mírou symptomatiky. Stručně 

řečeno – najdeme zde jedince, kteří nemluví, jsou velmi těžce handicapování a 

potřebují nepřetržitou péči, ale i osoby s mírnou formou poruchy, s výrazným 

intelektovým nadáním, kteří se při přiměřené míře intervence v dospělosti 

dokážou uplatnit v běžném životě. 

 Chceme-li se zabývat postavením žáka s poruchou autistického spektra ve 

třídě základní školy, je důležité představit dvě nejčastější diagnostické kategorie – 

tedy Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus, protože právě děti, studenti a 

žáci s touto diagnózou jsou nejčastěji integrováni v běžných mateřských, 

základních a středních školách. 

 

1.1. ASPERGERŮV SYNDROM (AS) 
 

Termín „Aspergerův syndrom“ poprvé v odborné literatuře použila v roce 

1981 Lorna Wingová(Attwood, 2005). Označila jím děti a dospělé, jejichž 

charakteristiky a chování odpovídaly popisům příznaků, na něž již dříve upozornil 

vídeňský psychiatr Hans Asperger. Ve své disertační práci z roku 1944 popsal 

čtyři chlapce vymykající se standardnímu profilu jejich vrstevníků z hlediska 

sociálních, jazykových a kognitivních (myšlenkových) dovedností. Jejich stav 

označil za „autistickou psychopatii“, již považoval za druh poruchy osobnosti. 

Mezi určující prvky Aspergerova syndromu patří disharmonický vývoj 

osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace. Není 

narušen vývoj řeči ani inteligence. Verbální projev bývá nápadný svou 

monotónností a pedantickým důrazem na správné použití jazyka. Lidé s AS jsou 

často motoricky neobratní, mívají specifické a obvykle stereotypní zájmy. 

Problémem bývá, že si svůj handicap většinou uvědomují, proto se u nich často 
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rozvíjí negativní ladění, deprese a setkáváme se u nich se zvýšeným rizikem 

suicidálního chování v dospělosti (Attwood, 2005). 

 Kritéria pro Aspergerův syndrom (F 84.5) dle Mezinárodní klasifikace 

nemocí (dále MKN – 10) jsou (Gilberg, Peters, 2008): 

 

 Kvalitativní narušení sociální interakce; 

 Omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a 

aktivity; 

 Porucha způsobuje významné poruchy v oblasti sociálního a 

profesního fungování i v dalších významných životních situacích; 

 Není opožděný vývoj řeči (první slůvka před druhým rokem, věty 

s komunikačním významem před třetím rokem); 

 Kognitivní vývoj je v normě, sebeobslužné dovednosti přiměřené 

věku, stejně jako adaptivní chování (kromě sociálního) a explorativní chování 

motivované zvědavostí; 

 Dyspraxie (nemotornost) – není podmínkou diagnózy. 

Z výše uvedeného jasně vyplývají problémy, které budou jedince 

s Aspergerovým syndromem provázet v každodenním životě. Vzhledem 

k jednotlivým deficitům spojeným s potížemi v komunikaci může docházet 

k problémům v navazování přátelských vztahů. Odlišná emoční reaktivita může 

působit jako spouštěč negativního chování. I v případě, že vývoj řeči není 

opožděn, je přístup k řeči často pedantický; často dochází k nepochopení či 

mylnému vyložení obrazných významů. 

 Thorová (2006) nesouhlasí s kritériem týkajícím se nepřítomnosti 

opožděného vývoje řeči a ze své praxe uvádí, že existuje mnoho dětí splňujících 

všechna kritéria pro AS a přitom se jejich vyjadřovací schopnosti dostaly na 

úroveň vrstevníků až mezi čtvrtým a pátým rokem života. Autorka ve shodě 

s mnoha dalšími (Vágnerová 2004, Attwoood 2005) dále zdůrazňuje, že projevy 

AS mají mnoho forem a je třeba brát ohled na šíři symptomatiky, která mnohdy 

plynule přechází do normy. Tedy zjednodušeně řečeno, že někteří jedinci s AS se 

mohou jevit „jen“ jako poněkud podivínští a za přispění vhodné intervence se plně 

zapojí do intaktní společnosti, a jiní mohou mít problémy po celý život – ať už se 
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jedná o začlenění mezi vrstevníky, zvládání školní docházky nebo navázání 

partnerského vztahu. 

1. 2. VYSOCE FUNKČNÍ AUTISMUS (VFA) 
 

 Problematika rozdílnosti Aspergerova syndromu a vysoce funkčního 

autismu (dále VFA) je velmi diskutována mezi odborníky z celého světa a někteří 

autoři (Miller, Ozonoff, in Hrdlička, Komárek, 2004) argumentují velmi tenkou, 

téměř smazatelnou hranicí mezi nimi, především co se týče pozdějšího fungování 

v životě. Základní diagnostická kritéria jsou velmi podobná. Hlavní rozdíly, které 

můžeme sledovat, jsou především odlišný vývoj řeči – u osob s VFA bývá téměř 

vždy opožděný, u osob s AS většinou intaktní. Dále sem patří nižší verbální IQ u 

osob s VFA a rozdíly můžeme najít i v oblasti stereotypních zájmů – u osob 

s VFA bývají méně propracované a abnormálnější než u osob s AS (Hrdlička, 

Komárek, 2004). 

Opožděný vývoj řeči však vzhledem k další péči a výběru vhodné 

intervence nemusí být pouze na škodu. Jak upozorňují někteří autoři (Attwood, 

2005, Hrdlička, Komárek, 2004), vzhledem k opožděnému vývoji řeči bývá VFA 

identifikován dříve (již kolem 4. roku života) než AS, kde často dochází k záměně 

za různé poruchy osobnosti, případně bývá diagnostikován až v průběhu povinné 

školní docházky. Attwood (2005) dále odkazuje na mnohé výzkumy z poslední 

doby, které ukazují, že mezi oběma stavy nejsou velké rozdíly, a lze říci, že mají 

více podobností než odlišností. Navíc terminologie se napříč jednotlivými státy 

užívá odlišně. Je důležité přijmout skutečnost, že obě diagnostické jednotky se 

nacházejí na stejném kontinuu a vzhledem k individualitě jednotlivých případů se 

vždy vyskytnou jedinci, u nichž si ani odborníci nebudou jisti, která z obou 

uvedených diagnóz je přiléhavější. Právě z tohoto důvodu je nutné respektovat 

specifické rysy jedince a na jejich základě postupovat při intervenci. 
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   1. 3. INTEGRACE/ INKLUZE 
 

To, že jsou žáci s poruchami autistického spektra integrování v běžných 

školách, je bezesporu zásluhou měnícího se paradigmatu v přístupu k žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Některá literatura (Lechta, 2010) pracuje 

s termínem žák s PNO (žák s postižením, narušením nebo ohrožením), můžeme se 

setkat také s termínem žák s mírnou, zvýšenou nebo intenzivní potřebou 

podpůrných opatření (Hájková, Strnadová, 2010). Důraz je ve všech případech 

kladen nikoli na samotnou kategorii postižení, ale na míru opatření, kterou daná 

osoba potřebuje. 

Na legislativní úrovni zmiňuje speciální vzdělávací potřeby zákon č. 561/ 

2004 Sb., o předškolním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a také vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

vymezeny jako osoby se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním. 

V České republice fungoval do roku 1989 tzv. jednotný systém vzdělávání. 

Péče o děti s postižením nebo narušením byla realizována prostřednictvím 

segregované výchovy téměř výhradně ve speciálních (velmi často internátních) 

školách, které se diferencovaly dle typu postižení. Již výše zmíněná změna 

platformy přístupu k jedincům s postižením současně se zásadní změnou 

politického a sociálního systému vedla ke snaze o integrativní a následně 

inkluzivní edukaci (Lechta, 2010). 

 V praxi se bohužel zatím pojmy integrace a inkluze směšují. Integraci 

v české speciální pedagogice chápeme podle Renotiérové (2006) jako nejvyšší 

stupeň socializace (nebo resocializace), kdy se jedná o úspěšné a v podstatě 

bezproblémové začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do širší, 

intaktní společnosti. Lechta (2010) ovšem upozorňuje, že principálně jde stále o 

duální systém, ve kterém paralelně funguje integrovaná i segregovaná edukace, 

tedy v případě neúspěšné integrace se může dítě vrátit do speciálního zařízení. 

 Idea integrace se postupně rozvinula v novou, vyšší kvalitu, zvanou 

inkluze. V tomto edukačním přístupu se již pracuje s faktem, že heterogenita je 
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chápána jako normalita (Lechta, 2010). Někteří autoři inkluzi chápou jako 

takovou charakteristiku společnosti, na jejímž fungování se podílejí všichni bez 

rozdílu (Hájková, Strnadová, 2010). V rámci inkluzivního vzdělávacího konceptu 

se již žáci nedělí na dvě skupiny („s“ a „bez“ speciálních vzdělávacích potřeb), ale 

jedná se o jedinou heterogenní skupinu s různými individuálními potřebami. 

Inkluze se tedy na rozdíl od integrace snaží edukační prostředí více přizpůsobit 

dětem. Různí autoři (Mittler, Wadeová in Lechta, 2010) se shodují na konkrétním 

zaměření inkluzivní pedagogiky, kdy jsou akceptováni všichni žáci bez ohledu na 

jazykové, kulturní, etnické rozdíly, dále také bez ohledu na pohlaví, úroveň 

výkonu nebo postižení a mohou být vzdělávání v běžných třídách se svými 

vrstevníky, co nejblíže svému bydlišti.  

 Pro žáky s poruchami autistického spektra jako velmi důležitý chápu 

především bod týkající se vzdělávání ve škole, která leží co nejblíže jeho bydlišti. 

Domnívám se, že pro každého žáka, z hlediska navazování kamarádských vztahů, 

je důležité mít možnost se svými vrstevníky trávit nejen čas ve škole, ale i mimo 

ni. Což je často pro děti s poruchami autistického spektra nereálné, vzhledem 

k tomu, že do školy často dojíždějí a bydlí daleko od svých spolužáků. 
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2. TEORETICKÝ RÁMEC EDUKACE ŽÁKŮ S AS A VFA 
  

 V této kapitole se zaměřím na legislativu, podle níž se řídí integrace žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy a na vlastní formy 

vzdělávání, které z těchto norem vycházejí. 

 

2. 1 MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AS A VFA V ČESKÉM 
ŠKOLSKÉM SYSTÉMU 

 

 Současné legislativní předpisy a dokumenty v resortu ministerstva 

školství zabezpečují právo na vzdělávání všem žákům, tj. i žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně zajištění podpůrných asistenčních služeb. 

V České republice je tedy dětem, žákům a studentům s Aspergerovým 

syndromem a vysoce funkčním autismem garantován o vzdělávání v plném 

rozsahu od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské s ohledem na jejich 

aktuální možnosti a hranice. Vychází se především z následujících zákonů, 

vyhlášek a nařízení: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), novelizovaný zákonem č. 624/2006 

Sb., jimž je zaštítěno zařazování žáků s poruchou autistického spektra do 

vzdělávacího procesu a zájmového vzdělávání. 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných (ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.), se zabývá organizací speciálního 

vzdělávání, zařazováním žáků se zdravotním postižením do speciálního 

vzdělávání. 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních (ve znění vyhlášky 116/2011 Sb.). 

 

 Důležitý je především školský zákon, který nově pojímá vzdělávání žáků 

se speciálně vzdělávacími potřebami – především uplatňuje jejich právo na 

vzdělání pomocí specifických forem a metod a na vytvoření zvláštních podmínek, 
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které jejich vzdělávání umožní, přičemž pro potřeby zákona jsou poruchy 

autistického spektra souhrnně označovány jako autismus. Legislativní rámec 

požaduje, aby vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra 

bylo uskutečňováno pomocí dostupných opatření, která jsou odlišná nebo jsou 

poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření 

spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Mezi podpůrná opatření řadíme 

speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační, 

rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, 

zařazení předmětů speciálně – pedagogické péče, poskytování pedagogicko –

psychologických služeb, služby asistenta pedagoga, možnost snížení počtu žáků 

ve třídě, úpravu organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby 

žáka (vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Současný český školský legislativní systém tedy neklade žádné překážky 

pro vzdělávání žáků a studentů s poruchami autistického spektra, naopak nabízí 

různé formy; jedná se buď o integraci do běžných tříd všech stupňů škol, nebo 

zřízení speciálních tříd. Případně může být navržen jiný způsob vzdělávání 

(například individuální práce s pedagogem a domácí příprava apod.). (Čadilová, 

Žampachová, 2008). 

 

 

2. 2. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AS A VFA 
 

Problematiku edukace žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce 

funkčním autismem zaštiťuje na teoreticko – legislativní (normativní) úrovni 

MŠMT ČR (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). V rámci 

vysokoškolského vzdělávání budoucích pedagogů se problematikou poruch 

autistického spektra zabývá studijní obor speciální pedagogika. 

 Podle českých právních norem mohou být děti, studenti a žáci s AS či 

VFA zařazeni do takové formy vzdělávání, která nejlépe odpovídá hloubce a 

povaze handicapu konkrétního jedince, jeho individuálním potřebám a 

možnostem rodiny a regionu. Konkrétní formu vzdělávání zvolí rodina ve 
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spolupráci s poradenským zařízením, kterým může být SPC, PPP nebo školský 

poradenský pracovník (v případě AS a VFA se nejčastěji jedná právě o speciálně 

– pedagogická centra). Poradenské služby pro klienty s poruchami autistického 

spektra jsou v České republice koordinovány na krajské úrovni. Ve vybraném 

SPC v každém z krajů funguje jeden pracovník coby krajský koordinátor, který 

pomáhá při volbě vhodného vzdělávacího zařízení, nabízí poradenství či pomáhá 

zprostředkovat asistenta pedagoga (Čadilová, Žampachová 2007). 

 Podle současné legislativy může mít vzdělávání žáků s AS a VFA 

následující formy: individuální nebo skupinová integrace, integrace s asistentem 

pedagoga nebo bez jeho přítomnosti, integrace do běžné nebo speciální školy. 

Skupinová integrace probíhá ve specializované třídě nebo oddělení, zřizovanými 

běžnou nebo speciální školou pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Pro 

potřeby této práce se budu dále zabývat pouze individuální integrací v běžné 

základní škole. 
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3. INTEGRACE ŽÁKA S AS A VFA V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE 

  

Pokud má integrace nabýt opravdu funkčního stádia, tedy takového, kdy ji 

chápeme jako proces společenství, kde jsou všichni rovnoprávnými členy, musí 

být zohledněny nejrůznější faktory. Je třeba si uvědomit, že integrace není 

ukončena umístěním diagnostikovaného žáka do třídy ani vypracováním 

individuálního vzdělávacího plánu. Jedná o proces, který se vyvíjí, má svá 

specifika a úskalí, a k jeho úspěšnému zvládnutí, tedy stavu, kdy integrace přináší 

prospěch všem zúčastněným, je potřeba dlouhodobé spolupráce školy (ve smyslu 

vedoucích pracovníků, pedagogů a žáků), rodiny (nejen rodin samotných 

integrovaných žáků, ale rodin žáků všech) a poradenských pracovníků. 

 

3. 1. POSTUP PŘI INTEGRACI 
 

 Postupy při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se 

mohou v rámci regionů ČR drobně lišit, v Praze na základě usnesení 

zastupitelstva hlavního města k návrhu Zásad pro sjednocení přístupu k integraci 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního 

města Prahy, z 22. 12. 2009, platí následující body: 

 Zákonný zástupce žáka kontaktuje poradenské zařízení. 

 Školské poradenské zařízení provede podrobnou diagnostiku a 

navrhne možnosti podpory ve vzdělávání. 

 Školské poradenské zařízení určí potřebnou míru a strukturu 

podpory při integraci. 

 Ředitel školy, která žáka integruje, odpovídá zato, že podmínky a 

možnosti školy odpovídají potřebám integrace žáka 

 Ředitel školy, která žáka integruje, může za účelem úspěšné 

integrace sestavit integrační tým (zákonný zástupce žáka, odborník ze školského 

poradenského zařízení, třídní učitel, ředitel nebo zástupce školy, asistent 

pedagoga). 

 Integrační tým vytvoří individuální vzdělávací plán. 
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 Škola, která žáka integruje, zajistí ve spolupráci s příslušným 

školským zařízením a se zákonným zástupcem žáka potřebnou míru a strukturu 

podpory integrace (zodpovědnost nese ředitel školy a zákonný zástupce žáka). 

 Integrační tým nejméně jednou v každém pololetí posoudí a zhodnotí 

průběh integrace. 

 S integrací musí souhlasit zákonný zástupce, za vytvoření a plnění 

IVP odpovídá ředitel školy. 

 V případě ukončení integrace je ředitel školy povinen nabídnout ve 

spolupráci s integračním týmem zákonnému zástupci další možnosti ve 

vzdělávání. 

  

 Na tomto místě je třeba upozornit, že pokud chce zákonný zástupce 

umístit své dítě s AS nebo VFA do základní školy, která je pro tohoto žáka 

spádová (tedy takové, kam žák podle místa bydliště patří), je škola povinna tohoto 

žáka přijmout. V praxi to tak ovšem často nefunguje, rodiče, kteří se rozhodli pro 

vzdělávání svého dítěte s AS nebo VFA v běžné základní škole, většinou hledají 

takovou, která má s poruchami autistického spektra předchozí zkušenost, takovou, 

která je otevřená všem žákům, tedy profiluje se jako inkluzivní, což spádová škola 

často nesplňuje. 

 

3.2. PŘEDPOKLADY ÚSPEŠNÉ INTEGRACE 
Lechta (2010) chápe integraci žáka s PAS, tedy i s Aspergerovým 

syndromem, či vysoce funkčním autismem do běžné základní školy jako postupný 

proces, který vyžaduje podporu pedagoga, prostředí a rodiny a přizpůsobuje se 

výsledkům žáka a jeho měnícím se potřebám. Aby taková integrace byla úspěšná, 

musí naplňovat dva cíle: akademický a sociální. Akademický cíl představuje 

takové vzdělávání, které bude maximálně stimulovat rozumové schopnosti žáka. 

Sociální cíl se týká možnosti naučit se začlenit do vrstevnické skupiny a nabýt 

schopnosti, jak v sociálních skupinách fungovat. 

Při zvažování možnosti individuální integrace dítěte s AS nebo VFA je 

nutné zhodnotit jeho individuální schopnosti a možnosti, mezi které patří: 

schopnost navázat osobní kontakt, v předškolním věku alespoň částečně osvojená 
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schopnost spolupráce a pracovního chování, nepříliš vysoká frekvence emočních 

reakcí, určitá míra frustrační tolerance, intelekt ≥ 80 a v neposlední řadě také 

dobrá spolupráce rodiny, její motivovanost a osobní nasazení k integraci 

(Thorová, 2006). 

 Zabýváme-li se faktory úspěšné integrace, je také zapotřebí zmínit 

podpůrnou činnost speciálně pedagogických center a přítomnost asistenta 

pedagoga ve vyučování. 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) zajišťující integraci je 

nezastupitelným členem integračního týmu. Poskytuje škole a pedagogickým 

pracovníkům spolupráci a poradenství v různých oblastech (spolupráce na 

sestavení IVP, spolupráce na úpravách učiva, příprava, výroba, zapůjčování 

pomůcek, konzultace s pedagogickými pracovníky, konzultace ve vyučování, 

apod.) Patří sem i sekundární podpora, která je svým dopadem širší – sem patří 

např. setkání se spolužáky integrovaného žáka, setkání rodičů integrovaných žáků, 

semináře pro učitele, metodické vedení asistentů.1  

 Důležité je, aby podpora SPC byla konkrétní, adresná a cílená a také 

nedirektivní a ve spolupráci s pedagogem.  

 Asistent pedagoga je jednou z dalších podmínek úspěšné individuální 

integrace, a to především v počátcích vzdělávání. V ideálním případě by se při 

naplňování cílů integrace, jedním z nichž je adaptace na běžný život, měla role 

asistenta postupně snižovat. Ovšem i v tomto případě, jako v každém aspektu 

života člověka s PAS, se jedná o skutečnost zcela individuální. 

 Funkci asistenta pedagoga má právo zřídit ředitel školy ve třídě, kde se 

vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyhlášky MŠMT 

č. 73/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Nezbytné je v tomto případě 

vyjádření poradenského zařízení (SPC, případně PPP), které zdůvodňuje potřebu 

zřízení této funkce. Náplň práce asistenta pedagoga ve třídě s integrovaným 

žákem s AS nebo VFA má svá specifika, jak uvádí Thorová (2008) – asistent 

pomáhá naplňovat cíle vzdělávání, zajišťuje žákovi předvídatelnost změn, 

upravuje učební materiál tak, aby byl snáze pochopitelný, a kontroluje 

porozumění verbálním instrukcím, především hromadným pokynům. 

                                                             
1 http://www.skolaroos.cz/spcpodpora 
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Nezastupitelná je jeho pomoc při adaptaci studenta na školní prostředí – sem 

řadíme pomoc při rozvoji sociálních dovedností, zprostředkování komunikace 

mezi rodinou a školou, podpora studenta v komunikaci a navazování sociálních 

vazeb, zajišťování bezpečnosti žáka, pomoc při řešení vrstevnických problémů, 

případně usměrňování problémového chování. Asistent pedagoga se také podílí na 

tvorbě či úpravě individuálně vzdělávacího plánu (dále jen IVP) – využívá k tomu 

svých záznamů z pozorování studenta, ať už se jedná o studijní výsledky nebo 

chování. Zároveň by měl vést žáka k samostatnosti a poskytovat mu pouze 

takovou míru podpory, kterou skutečně potřebuje (Bělohlávková, Vosmík 2010).  

 Individuální vzdělávací plán (IVP) povoluje žákovi se speciálně 

vzdělávacími potřebami ředitel školy na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. Zpracování IVP vyplývá z § 18 školského zákona (č. 

561/2004 Sb.) a z prováděcí vyhlášky MŠMT (č. 73/2005 Sb.), kde je 

deklarováno, že za tvorbu a dodržování IVP žáka odpovídá ředitel kmenové 

školy. Práce na tvorbě IVP by měla být týmová. Pracovníci SPC jsou odborníky, 

kteří pomáhají a konzultují tvorbu plánu s třídním učitelem, asistentem pedagoga 

a dalšími vyučujícími za asistence zákonných zástupců žáka. Vlastní IVP vychází 

ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně-

pedagogického vyšetření a z vyjádření zákonného zástupce žáka. Je součástí 

dokumentace žáka (Vítková in Lechta 2010).  

 Přestože neexistuje univerzální forma, jak by měl IVP vypadat, zákon 

ukládá náležitosti, které musí splňovat: 

 údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování 

individuální speciálněpedagogické péče žákovi, 

 údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, 

 volbu pedagogických postupů, způsob hodnocení, 

 seznam speciálně-pedagogických pomůcek, speciálních učebnic 

nebo textů, 

 jmenovité určení pracovníka poradenského zařízení, se kterým bude 

škola spolupracovat (Michalík in Rennotiérová, 2006). 

 

 IVP se zpravidla zpracovává před nástupem žáka do školy, není 

uzavřeným dokumentem a může být podle potřeb během školního roku doplňován 
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a upravován. S podobou IVP ředitel seznamuje rodiče žáka, kteří ho potvrdí svým 

podpisem. Dvakrát ročně sleduje školské poradenské zařízení plnění a dodržování 

postupů stanovených v IVP a poskytuje všem participujícím poradenskou 

podporu. Jako výstup z takového hodnocení by měla být sepsána zpráva o 

výsledcích a pokrocích dítěte (Lechta et. al., 2010). 

 V případě žáka s AS nebo VFA by měl IVP kromě výše uvedených 

náležitostí obsahovat konkretizaci dalších úprav výchovně vzdělávacího procesu, 

které vychází z jeho diagnózy: 

 jakým způsobem bude upraveno prostředí, 

 jaký bude použit denní režim, 

 jak individuálně uplatnit metody a postupy výchovně vzdělávací 

intervence, 

 jaký bude použit motivační systém, 

 stanovení postupů pro rozvoj sociálních dovedností, 

 zajištění péče o přestávkách a volných hodinách 

 

 Při sestavování úkolů a postupů je potřeba stanovit priority, které jsou 

přísně individualizovány podle profilu žáka, požadavků rodiny a potřeb školy. 

Mnoho autorů (Čadilová, Žampachová, 2008, Bělohlávková, Vosmík, 2010) se 

shoduje, že je důležité, aby IVP nebyl pouze formálním dokumentem sloužícím 

k naplnění legislativní povinnosti, bez praktického přínosu pro žáka i pedagogy. 

Individuální plán by tedy měl být skutečně individuální, přičemž důležitý není 

výčet všech problémů, ale funkční stanovení priorit, míry potřebné podpory a 

konkrétních postupů jak dosahovat stanovených cílů vzdělávání. 

 

 Shrňme tedy základní podmínky úspěšné integrace žáka nebo studenta 

s AS nebo VFS je nutné naplnit následující body: 

 podrobné vyšetření (psychologické, speciálně-pedagogické, 

neurologické), 

 dostatečná motivace rodičů i studenta (včetně připravenosti na 

možné problémy), 

 vstřícné a ochotné vedení konkrétní školy, 

 integraci otevřený a připravený pedagogický sbor, 
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 sestavený tým odborníků (poradenský pracovník, psycholog, 

výchovný poradce, speciální pedagog), 

 kvalitní IVP vycházející z reálných potřeb žáka nebo studenta, 

 připravený třídní kolektiv (nejen spolužáci ale i jejich rodiče), 

 kvalitní asistent pedagoga, 

 kvalitně nastavená spolupráce mezi rodinou a školou založená na 

vzájemné důvěře a spolupráci (Bělohlávková, Vosmík, 2010). 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POSTAVENÍ ŽÁKA S AS NEBO 
VFA VE TŘÍDĚ 

 

Obecná východiska integrace žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce 

funkčním autismem však sama o sobě nemohou být zárukou úspěšnosti tohoto 

procesu. Měřítkem kvalitně zvládnuté integrace není pouze samotný vzdělávací 

proces, ale i to jak se během školní docházky integrovaný žák cítí, jak zapadá do 

třídního kolektivu a celé školy vůbec. 

 

4. 1. KLIMA ŠKOLY 
 

Pojem „klima třídy“ má již v naší odborné literatuře svou věcnou podstatu, 

zatímco širší pojem klima školy ji stále teprve hledá. Stále neexistuje úplná shoda, 

jak školní klima definovat, a jak měřit parametry, které školní klima 

charakterizují. Asi nejvýstižněji se jeví charakteristika, že školní klima je jev, na 

jehož fungování se podílí aktéři více skupin: vedení školy, pedagogický sbor 

(učitelé jako skupiny i jednotlivci), školní třídy (žáci jako skupiny i jednotlivci), 

ostatní pracovníci školy, rodiče, představitelé státní správy (zřizovatele) a 

představitelé komunity, v níž škola funguje. Další významnou charakteristikou 

klimatu školy je, že se jedná o jev dlouhodobého charakteru, který není neměnný, 

a jednotliví aktéři ho mohou vnímat subjektivně. Klima školy významně ovlivňuje 

charakteristiky jednotlivých aktérů (sociální, zdravotní, pedagogické, 

psychologické), celkovou úspěšnost fungování instituce jako celku i kvalitu 

výstupů konkrétní instituce (Mareš in Ježek, 2003). 

 Pokud se rodiče žáka s AS nebo VFA rozhodnou pro integraci v základní 

škole, její atmosféra bude jistě jedním z kritérií pro výběr. To, zda je ta která škola 

otevřená integrativnímu, případně inkluzivnímu vzdělávání, by mělo být patrno 

již z jejího školního vzdělávacího programu a dalších aktivit, kterými se škola 

prezentuje na venek (např. internetové stránky, dny otevřených dveří apod.). 

Důležité je, aby škola zvážila, zda integraci zvládne a chce zvládnout, i zde platí, 

že největším nepřítelem úspěch je nevědomost. Proto je důležité, aby vedoucí 

pracovník dobře ošetřil seznámení všech pracovníků školy (včetně technického 
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personálu) s problematikou Aspergerova syndromu či vysoce funkčního autismu. 

Vosmík (2010) doporučuje vyvarovat se slovu autismus, které může vést 

k negativnímu labelingu a pro pracovníky školy, kteří nebudou 

s žákem/studentem v přímém kontaktu během vyučování navrhuje následující 

zjednodušení diagnózy: „U AS se jedná o neurologicky podmíněný (vrozený) stav, 

který se projevuje s obtížemi v sociálním kontaktu, takže dítě se musí teprve učit 

sociálním dovednostem, myšlenkám a pocitům druhých lidí, také má problémy 

s přirozeně plynoucí komunikací, ponořuje se do specifických zájmů, bývá 

neobratné.“ (Bělohlávková, Vosmík, 2010, s. 97). 

 Domnívám se, že informovanost všech zaměstnanců školy (byť u 

některých stačí dílčí) pomáhá předejít konfliktním nebo pro žáka frustrujícím 

situacím, což napomáhá upevnění jeho postavení v prostředí školy jako celku. 

 

4. 2. ŠKOLNÍ TŘÍDA 
 

Školní třída je označována jako specifická vrstevnická skupina, která je pro 

všechny své členy významným socializačním prostředím. Její vliv není 

institucionalizován a připouští tak odlišný rozměr osobnostního rozvoje než nabízí 

učitelé. Úspěšné prosazení se ve vrstevnickém kolektivu je pro rozvoj žáka stejně 

důležité jako dobrý školní prospěch. Diferenciace třídy se během školní docházky 

vyvíjí – na počátku školní docházky je spíše nediferenciovaná, nejvlivnější 

osobou je učitel. Postupem času se začíná vnitřně strukturalizovat, jednotlivé děti 

zaujímají určitá postavení. Ve středním školním věku začínají nabývat na 

důležitosti normy stanovené vrstevnickou skupinou, objevuje se tlak na 

konformitu a loajalitu, což přináší jak pozitivní, tak negativní projevy chování – 

od solidarity přes odmítání až izolaci či šikanování odlišných dětí (Vágnerová, 

2005).  

 Hrabal (2002) upozorňuje, že získání přijatelné sociální pozice ve třídě 

vyžaduje odlišné kompetence, než které žák využívá k dosažení dobrého 

prospěchu. Jako základní dva faktory, mající vliv na postavení dítěte ve třídě 

uvádí: 
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1. Míra sympatie, oblíbenosti, která závisí na sociálních dovednostech 

dítěte. V tomto případě je důležitá přátelskost, schopnost empatie, vyjádření 

solidarity, ochota pomoci. Velký význam má i pozitivní ladění a smysl pro humor. 

2. Pozitivní hodnocení a míra prestiže ve skupině a z ní vyplývající 

míra vlivu. Pozitivně bývá v dětském kolektivu hodnocena odvaha a sebedůvěra, 

fyzická síla a obratnost, či vzhledová atraktivita. 

 

 Vzhledem k deficitům v sociálním chování, které s sebou Aspergerův 

syndrom, či vysoce funkční autismus přináší, se lze domnívat, že budování 

přijatelné sociální pozice ve třídě je pro tyto děti velmi náročné a neobejde se bez 

intervence pedagoga. Vágnerová (2005) upozorňuje na nejčastější obecná 

specifika vztahu spolužáků ke znevýhodněnému žákovi. Dítě, které je nějakým 

způsobem odlišné, může vyvolávat u spolužáků zvědavost, ale hrozí riziko 

nepříznivého hodnocení či neakceptování z jejich snahy. Hlavní příčinou horšího 

postavení znevýhodněného žáka je ve většině případů fakt, že mu spolužáci 

nerozumí a nedokážou si dát do souvislostí jeho odlišné potřeby, přičemž 

interpretace odlišnosti se liší s ohledem na věk: 

 mladší školní věk: pro děti je vzorem chování učitel a rodiče, jejich 

názory přijímají bez korekce a jejich jednání je v souladu s nimi, 

 střední školní věk: na významu začínají nabývat názory vrstevníků, 

pro děti je důležitá vyrovnanost kompetencí a projevů chování, pokud je některý 

spolužák nápadně odlišný, hrozí riziko izolace, odmítání či šikany. 

  

V procesu integrace žáka s poruchou autistického spektra je tedy nezbytně 

nutné s třídním kolektivem od začátku citlivě pracovat, žáci by měli být 

seznámeni se specifiky, které Aspergerův syndrom či vysoce funkční autismus 

přináší v běžném každodenním životě. Sdělení diagnózy je velmi citlivá 

záležitost, přesto se většina autorů (Attwood, 2005, Vosmík, 2010) shoduje, že je 

třeba, aby byla ostatním spolužákům vysvětlena (za předpokladu, že zákonný 

zástupce nebo student sám souhlasí). Oporou pro toto tvrzení je především fakt, že 

děti jsou velmi vnímavé a jakékoli jinakosti si dříve nebo později všimnou, a 

pokud neznají její příčinu, riziko rozvoje negativních postojů se zvětšuje a není 

možné žádat a očekávat přímou spolupráci. Pedagog by se při sdělování diagnózy 
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měl vyhnout přílišnému užívání odborných termínů a rozhodně by neměl začínat 

výčtem deficitů, ale naopak vyzdvihnout žákovi pozitivní stránky. Samozřejmě je 

nutné dopředu upozornit i na problémy, s jakými se během interakce se 

spolužákem mohou setkat, nejvhodnější je pomocí konkrétních příkladů. Důležité 

je zohlednit věk dětí, se kterými se problematika diskutuje, a volit vhodnou 

formu. Pro dokreslení Vosmík (2010) navrhuje například četbu ukázky z knihy 

zabývající se problematikou poruch autistického spektra (M. Haddon: Podivný 

případ se psem), či promítnutí filmu s touto tématikou (např Temple Grandin). 

 

4. 3. PROGRAMY PRO SPOLUŽÁKY DĚTÍ S AS/VFA 
 

Mnoho pedagogů se s problematikou edukace žáků s poruchou 

autistického spektra setkává poprvé a bývá pro ně velmi obtížné, jak spolužákům 

takového dítěte objasnit její specifika. V zahraničí (např. Austrálie, USA), kde se 

vzděláváním žáků v běžných školách věnují déle, je práce s třídními kolektivy 

mnohem propracovanější. Je důležité uvědomit si, že práce s třídním kolektivem 

je pro žáka s AS/VFA (či jakýmkoli jiným handicapem) stejně důležitá jako 

vlastní vzdělávání. Dobře ošetřené pochopení „jinakosti“ může být prospěšné 

všem zúčastněným – tedy integrovanému dítěti, jeho spolužákům, pedagogům i 

rodičům. 

V našich podmínkách program pro spolužáky dětí s AS/VFA většinou 

zprostředkovává poradenské zařízení. Doporučuje se, aby se třídou pracovali dva 

lektoři, kteří mají dopředu informace o konkrétním žákovi (předchozí kontakt 

s pedagogem, rodinou, znalost konkrétní situace, specifik chování žáka apod.) 

Důležitou podmínkou pro spolužáky je souhlas rodičů, ale i samotného dítěte. 

Program probíhá formou besedy, bez přítomnosti pedagogů i jejich asistentů. 

Další podmínkou je i nepřítomnost samotného integrovaného žáka nebo studenta 

(jemuž je zajištěn náhradní program). Cílem besedy je seznámit děti, s jakými 

znevýhodněními se mohou setkat, jak je rozpoznají a jak mohou v konkrétním 

případě těmto lidem pomoci. V další fázi programu se již pracuje se specifiky 

AS/VFA, dětem jsou představeny hlavní charakteristiky syndromu a problémové 
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oblasti, je dán prostor k dotazům, diskuzi, konkrétním příkladům (Bělohlávková, 

2012). 

V zahraničí dobře funguje program pro děti školního věku, který pro tyto 

účely sestavila Carolyn Greyová. Jmenuje se Šestý smysl a k pěti lidským 

smyslům přidává právě šestý, který nazývá sociální. Program má písemnou 

podobu a obsahuje řadu činností pro každý smysl. Cílem je, aby si děti dokázaly 

představit, jaké to je, když někdo nerozumí světu kolem sebe, tedy jak lidé v jeho 

okolí přemýšlí a co prožívají (Greyová in Attwood, 2005). 

Je obecně platným faktem, že děti si nejlépe pamatují to, co mohou prožít 

„na vlastní kůži“, za velmi efektivní proto považuji program Understanding 

friends (Porozumění přátelům) Catherine Faherty, která působí v Ashevillském 

TEACCH centru. Jedná se o program, který je koncipován pro děti mladšího a 

středního školního věku (kteří jsou spolužáky dítěte s AS/VFA) a jeho cílem je 

pochopení vzájemných rozdílů a podpora empatie. Samotný program je 

koncipován do tří částí a trvá zhruba 45 – 60 minut. Předkládám následující 

ukázku: 

 část 1 – Schopnosti (Jsme odlišní a přece stejní): účelem prvního 

modulu je pomoci dětem představit si, jaké je to mít „odlišné schopnosti“, 

pochopit, proč někteří lidé jednají jinak, než očekáváme. Lektor (pedagog) 

nejdříve napíše na tabuli slovo „schopnosti“ a slovo „jedinečný“, následuje 

vzájemná diskuze o významu obou slov. Lektor dětem vysvětlí, že každý člověk 

má odlišné schopnosti, spolu s nimi se potom snaží najít, jak moc jsou žáci odlišní 

v té konkrétní třídě. Je dobré, aby měl lektor dopředu připravené otázky z různých 

oblastí (např. Kdo umí jezdit na kolečkových bruslích? Kdo má neupravený 

rukopis? Kdo je dobrý v počítačových hrách? Koho nebaví tělocvik? apod.) Pro 

efektivní přiblížení různorodosti je důležité, aby každé dítě kladně odpovědělo na 

nějakou otázku. Proto je dobré, především u mladších dětí, mít připravené i 

jednodušší otázky, například týkající se vzhledu (Kdo má černé vlasy? Kdo je 

vysoký apod.). Pokud je žákova odpověď „ano“, zvedne ruku. Na závěr této 

krátké aktivity je třeba vyzdvihnout fakt, že odlišné schopnosti a dovednosti nebo 

charakteristiky jsou tím, co nás dělá jedinečnými. Dále lektor popíše dětem 

následující situaci: „Představte si, že jste na hřišti a házíte míčem na koš (nebo 

jinou podobnou hru), když jste na řadě, chcete se předvést před kamarády a 
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opravdu se trefit, ale bohužel se vám to nepovede. Co byste raději od kamarádů 

slyšeli? Že se nic neděje a příště se vám to povede nebo to, že jste to zase zkazili, 

protože nic neumíte?“ Patrně všechny dětí zvolí první variantu, kterou lektor 

shrne s tím, že všichni si přejeme, aby nám ostatní rozuměli. Dále okomentuje 

fakt, že přes všechny odlišnosti, které mezi lidmi jsou, jsme si všichni podobní 

v jedné základní věci a tou je touha po porozumění. 

 

 část 2 – Zkušenostní činnostní centra: v této části programu jsou 

děti rozděleny do 3 - 4 skupin, lektor nejdříve vysvětlí dětem, jaké aktivity je 

budou v jednotlivých centrech čekat (viz příloha č. 1), obecně jsou zaměřeny na 

jemnou motoriku a smyslové vnímání. Důležité je, aby u každého z center byl 1 

dospělý (učitel, asistent, vychovatel apod.), který může dovysvětlit jednotlivé 

činnosti, ale zároveň děti během aktivity pozoruje, případně motivuje k dotazům. 

Pokyn k výměně centra dává vždy lektor (např. zvonečkem). Smyslem druhé části 

je zprostředkování takového zážitku, kdy nějaká „odlišnost“ dětem brání vnímat 

situaci standardně.  

 

 část 3 –Vnímání mluvené řeči (Prostírání stolu): třetí část programu 

vede k pochopení dalšího problému, které AS či VFA přináší a to je deficit 

v řečových schopnostech, konkrétně v její receptivní složce. Zatímco se žáci 

vracejí na svá místa po skončení předchozí části, učitel si připraví uprostřed třídy 

lavici, na kterou umístí 10 – 15 různých předmětů (např. talíř, miska, lžíce, 

vidlička, nůž apod.), zároveň má připravenou složku (tu má prozatím schovanou) 

s obrázky příslušných věcí na stole. Lektor si vybere jednoho žáka (zde je důležité 

brát ohled na dynamiku třídního kolektivu a často je vhodné vybrat žáka se sklony 

k agresivitě, případně takového, který projevuje nedostatek empatie) a vyzve ho, 

aby se posadil k připravenému stolu, čelem k ostatním dětem a poprosí, aby ho 

pozorně poslouchal. Potom bez jakékoli změny tónu hlasu ukáže na stůl a poprosí, 

aby vybraný žák prostřel, ovšem v cizím jazyce (takovém, který žák nezná). 

Pokud učitel druhý jazyk nezná, autorka doporučuje poprosit některého z kolegů 

vyučujících cizí jazyk a pokyny se dopředu naučit, případně použít jazyk zcela 

smyšlený. Lektor pokyny opakuje – nejdříve pomalu, potom nahlas, nakonec 

s kladením důrazu na jednotlivé slova, může netrpělivě ukazovat na stůl. Je velmi 
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důležité zohlednit věk žáků, děti mladšího školního věku se do tenze dostanou 

velmi rychle a tato část aktivity by se tedy neměla příliš protahovat. V momentě, 

kdy lektor vidí, že je dítě zmatené a stále neví, co má dělat, vezme si k ruce 

připravenou složku s obrázky jednotlivých věcí, které jsou na stole, dál cizím 

jazykem uděluje pokyny, tentokrát však provázené ukazováním na jednotlivé 

obrázky, což vede k úspěšnému splnění úkolů. Je dobré žáka odměnit nějakou 

drobností a ostatní děti mu zatleskají. U této části programu je stěžejní zpětná 

vazba. Je vhodné vysvětlit, že někteří lidé, přestože slyší všechna slova, mnohdy 

jim nedávají žádný smysl, stejně tak, jako když slyšíme cizí jazyk, který neznáme, 

zároveň je důležité zabývat se pocity, které žák během aktivity měl a na závěr ho 

znovu pochválit. Lektor by také měl upozornit na důležitost vizualizace a znovu 

pohovořit o tom, že žák byl v plnění úkolů úspěšný pouze díky obrázkům a 

zobecnit, že děti s AS/VFA mohou mít problémy s pochopením řečeného, ale za 

pomoci kreseb, schémat a obrázků, mohou být velmi úspěšné. 

 Celý program je vhodné zakončit společnou diskuzí, žáci mohou 

například na papírek anonymně napsat, co je překvapilo, co se jim nelíbilo apod. 

Catheryn Faherty doporučuje na závěr přečíst úryvek z nějaké knihy (beletrie) 

zabývající se poruchami autistického spektra.2 

Program Catheryn Faherty vnímám jako velmi vhodný. Je jednoduše 

proveditelný, časově nenáročný a díky praktickým ukázkám a možnosti prožít si 

„jinakost“ mnohem přínosnější, než pouhá přednáška o poruchách autistického 

spektra. Domnívám se, že je dobře využitelný i pro představení dalších 

specifických potřeb, jako jsou například specifické poruchy učení apod. 

 

4. 4. OSOBNOST PEDAGOGA/ASISTENTA PEDAGOGA 
 

Velkou roli v utváření vhodné pozice integrovaného žáka s AS či VFA 

představují i jednotliví pedagogové, v první řadě je to osoba třídního učitele 

(především na 1. stupni) a asistenta pedagoga, kteří jsou s žákem v nepřetržitém 

kontaktu. Na druhém stupni do procesu vyučování vstupují učitelé jednotlivých 

                                                             
2 http://www.aspergersyndrome.org/Articles/Understanding-Friends-A-program-to-educate-childre.aspx  
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předmětů, a proto je důležité, aby všichni zúčastnění byli seznámeni se specifiky 

výuky těchto žáků a aby si též uvědomovali svou roli v procesu jeho socializace. 

 Pro učitele představuje žák s jakýmkoli znevýhodněním z hlediska školní 

práce víc než pouhou rutinu. Těmto žákům je obtížnější porozumět, proces učení 

je náročnější, vyvstávají otázky často problematického vztahu se třídou a někdy 

může být nesnadná i komunikace s rodinou. Často se jedná o relativně nový 

problém a zkušenosti pedagoga nejsou pro jeho zvládnutí dostatečné. Hrozí 

nebezpečí uplatňování postojů, či předsudků obecně platných pro společnost a 

učitel má tendenci uplatňovat kauzální atribuční přístup, což znamená tendenci 

vysvětlovat pracovní návyky nebo chování znevýhodněných žáků 

zjednodušeným, předem daným způsobem. Dalším rizikem je zkreslující 

generalizace obvyklých projevů přisuzovaných konkrétnímu znevýhodnění, tedy 

předpoklad, že všichni žáci s určitým handicapem jsou stejní – tedy labeling. 

V těchto souvislostech se může formovat negativní postoj k dítěti – může 

převládat soucit, nadměrná protektivita a tolerance nebo naopak přehlížení a 

rezignace na práci s ním. K eliminaci nedorozumění jsou nezbytné nejen obecné 

informace o handicapu, ale také informace o konkrétním dítěti (Vágnerová, 2005). 

  

Příčin, proč se někteří pedagogové obávají neúspěchu při zařazení žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je mnoho. Mezi nejčastější patří: 

 pedagog pochybuje o své dostatečné erudovanosti vzdělávat žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

 pedagog se domnívá, že nebude mít dostatek času věnovat se 

ostatním žákům (Jordan et al. in Hájková, Strnadová, 2010), 

 pedagog se obává nedostatku podpory ze strany školy nebo 

poradenského zařízení (Scruggs, Mastopiery in Hájková, Strnadová, 2010). 

 

 Ze strany pedagoga je předpokladem úspěšné integrace, jak uvádí 

Bělohlávková a Vosmík (2010), především jeho ochota pracovat s dítětem 

s AS/VFA, možnost se dále vzdělávat, podpora ze strany vedení školy a 

především jeho informovanost. Nelze od pedagoga vyžadovat speciální péči, 

pokud není komplexně informován o diagnóze, a při práci metodicky veden. 

Autoři zároveň upozorňují na mnohdy nedostatečnou dokumentaci ze strany 



34 

 

poradenského zařízení, která se redukuje na zprávu s popisem diagnózy a prosbu 

o toleranci, bez konkrétních doporučení. V ideálním případě by měl pedagog i 

asistent pedagoga před zahájením samotné práce se třídou s integrovaným žákem 

s AS/VFA absolvovat školení, popřípadě kurz vedený odborníkem na autismus 

(nabízí např. sdružení APLA Praha, viz nabídka kurzů www.apla.cz). Další 

nezbytností je podrobný IVP sestavený integračním týmem ve spolupráci všech, 

kteří se na edukaci žáka podílejí a který obsahuje nejen obsah učiva, případně jeho 

redukci, ale také strategie, jak zvládat případné problémové chování, jak 

postupovat při socializaci, nácviku navazování přátelských vazeb apod. 

 Školní třída poskytuje žákovi s AS či VFA možnost k naučení, zafixování 

a procvičení řady vzorců sociálního chování. Attwood (2005) navrhuje následující 

strategie, které může pedagog, či asistent pedagoga využít pro rozvoj vhodného 

sociálního chování: 

 Modelování chování podle spolužáků: pedagog, či asistent pedagoga 

vede žáka k tomu, aby sledoval chování druhých (např. když odmítá pracovat, 

zatímco spolužáci klidně sedí a pracují); 

 Modelování vztahů s druhými: pedagog, či asistent, by měl pracovat 

s konkrétními problémovými situacemi, kdy spolužáci neví, jak reagovat na 

netypické projevy integrovaného dítěte, důležitá je adekvátní reakce pedagoga, 

jehož chování především mladší děti berou jako normu; 

 Alternativy pomoci a podpory: je důležité motivovat žáka 

s AS/VFA, aby se nespoléhal na pomoc a podporu pouze ze strany pedagoga nebo 

asistenta, ale postupně se učil požádat o pomoc i spolužáky; 

 Podpora kamarádských vztahů: pro žáka s AS/VFA je dětský 

kolektiv zpočátku velmi nepřehledný a vzhledem k odlišnostem mezi 

jednotlivými dětmi se v něm špatně orientuje. Autor jako jednu z variant 

doporučuje nejdříve vytipovat menší okruh dětí, z jejichž strany lze očekávat 

ochotu spolužákovi pomoci. Pokud je výběr úspěšný, je vhodné podporovat 

společné činnosti ve třídě i mimo ni. Nejenže kamarádi mohou spolužákovi 

pomoci v případné problematické situaci (např. bude-li se mu někdo posmívat 

apod.), ale v budoucnu mohou ostatním dětem poradit, jak ke spolužákovi s AS či 

VFA přistupovat. Pro dítě s AS je definice přátelství velmi obtížná, proto je velmi 
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důležité zapojit aktivity, kde se žák učí, jak se přítel chová (např. pracovní listy 

s různými úkoly: Nakresli, jak někomu přátelsky pomáháš apod.); 

 Dohled o přestávkách: přestávka je pro žáky s AS a VFA na rozdíl 

od ostatních dětí nejvíce stresující částí vyučování, pokud se vhodně neošetří její 

trávení. Nestrukturovaná činnost a hluk působí obvykle žákovi velké citové 

vypětí. Ideální je dohled asistenta, tak aby mohl v případě potřeby zakročit, volba 

aktivit, které má žák rád (např. s oblasti jeho zájmů). V případě nepřítomnosti 

asistenta i pedagoga, je důležité, aby o žákovi věděl pedagog/pedagogové, 

který/kteří v tu dobu vykonávají dozor; 

 Rozvíjení emocí: dítě s AS/VFA často nedokáže adekvátně 

vyjadřovat emoce, což může být příčinou problémů v kamarádských vztazích a 

často může vést k nevhodným reakcím ze strany spolužáků. Proto je rozvoj 

vhodného vyjadřování nesmírně důležitý. Osvědčuje se např. barometr emocí 

apod; 

 Využití specifických zájmům žáka: většina dětí s AS/VFA má nějaký 

vyhraněný zájem. I s tímto jevem je důležité pracovat, ostatní děti může neustálé 

ulpívání na jednom konkrétním tématu obtěžovat a opět vést k nevhodnému 

chování z jejich strany. Proto je důležité specifický zájem nějak vhodně využít 

(např. ve výuce formou referátu apod.) 

 

 Susan Morreno předkládá ve svém článku Tips for teaching High-

Functioning people with autism (http://www.aspergersyndrome.org/Articles/Tips-

for-Teaching-High-Functioning-People-with-Aut.aspx, 5. 3. 2012) rady učitelům, 

jak při výuce postupovat a jak vhodným přístupem zabránit problémovému 

chování, které může vést k až k vyloučení z kolektivu. Při kontaktu s žákem 

doporučuje: 

 při zadávání práce se vyvarovat abstraktních pojmů, pokud musí být 

využity, je dobré je doprovodit obrázky, gesty apod.; 

 problémové chování většinou vyvolává stres, který je zapříčiněn 

ztrátou kontroly a v některých případech se mu nelze vyhnout. V tomto případě je 

vhodné využít klidové místnosti (je-li k dispozici), tedy žáka od stresové situace 

„osvobodit“; 
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 učitel/asistent si nesmí nevhodné chování brát osobně, tedy jako 

žákovu schválnost (také proto, aby nedával chybný vzor ostatním dětem); 

 v rozhovoru s žákem by se měl vyvarovat slovním obratům, které si 

žák často špatně vyloží, případně ho mohou výrazně stresovat a mnohdy být 

spouštěčem nevhodného chování (např.: rčení, ironie a sarkasmus, přezdívky 

apod.); 

 při řešení problému by měl učitel být co nejkonkrétnější, měl by se 

vyvarovat otázkám typu: „Proč jsi to udělal?“ Místo toho je účinnější 

zrekapitulovat situaci: „Nelíbilo se mi, jak jsi hodil knihou na zem.“ 

 žák by měl být včas seznámen s jakýmikoli změnami (rozvrh, školní 

výlet apod.); 

 pokud má učitel v plánu práci ve dvojicích nebo ve skupinách, je 

vhodné využít metodu náhodné volby párů nebo skupin (rozdáním čísel, tvorbou 

skupin podle měsíce narození apod.) a předejít tak možnému odmítnutí přijmout 

spolužáka s AS/VFA do skupiny.  

 

 Podstatná je i spolupráce asistenta pedagoga s třídním učitelem, 

především na druhém stupni, kdy se během vyučování střídá větší množství 

pedagogů. Zpětná vazba může probíhat, jak uvádí Vosmík (2010), například 

formou týdenních záznamů (které vede asistent) o chování žáka v jednotlivých 

předmětech, případně o přestávkách. Není nutné vést podrobné záznamy, ale spíše 

poznámky týkající se problémového chování, nezvládnutí některé konkrétní 

situace nebo naopak pokroku, kterého žák dosáhl. 

Klíčová je role pedagoga také v práci s dynamikou třídního kolektivu. 

Znalostí vztahů ve třídě a vhodným působením může velkou měrou přispět 

k prevenci vyloučení žáka z kolektivu. Pro diagnostiku vztahů ve třídě může 

využít celou řadu standardizovaných i nestandardizovaných nástrojů (např. 

pozorování, pohovory s žáky a kolegy, dotazníky apod.) Diagnostika samotná je 

pouze začátkem, dalším krokem (často ve spolupráci s dalšími kolegy) je vhodná 

intervence. Samozřejmostí je v tomto případě souhlas rodičů s diagnostikou jejich 

dítěte (Hájková, Strnadová, 2010). 
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4. 5. POSTAVENÍ RODIČŮ 
Při individuální integraci žáka s AS/VFA hrají rodiče klíčovou roli. 

Ideálním odrazovým bodem pro navázání kvalitní spolupráce ve smyslu rodina – 

škola, je adaptovaná rodina s realistickými očekáváními, tedy taková, která prošla 

všemi stádii vyrovnávání se s diagnózou, již překonala trauma a hledá pro své dítě 

optimální cesty do budoucna. Což v praxi obnáší, že je připravena aktivně 

spolupracovat jak se školou, tak s poradenským zařízením (Bělohlávková, 

Vosmík, 2010). 

 Rodiče si většinou uvědomují i negativa, která s sebou individuální 

integrace v běžné škole může přinášet, podle Thorové (2006) sem nejčastěji patří: 

 chybějící ochranné prostředí, 

 menší míra uspokojení specifických potřeb dítěte, 

 vyšší nároky a z nich vyplývající stres nebo strach ze selhání, 

 častější výskyt problémového chování (je víc vidět), 

 chybějící speciálně-pedagogické vzdělání učitelů, 

 málo zkušeností s výukou žáků s AS, 

 menší možnost zažít úspěch, 

 nebezpečí šikany. 

 

Je důležité, aby si rodina možná rizika uvědomovala, diskutovala je 

s poradenským zařízením, ale hlavně se školou a především 

pedagogem/pedagogy, kteří budou žáka vyučovat. 

 

 V rámci rozvoje sociálních dovedností, které významně ovlivní postavení 

žáka ve vrstevnickém kolektivu, mohou rodiče rozvíjet kompetence potřebné 

k zapojení dítěte do nejrůznějších volnočasových aktivit. Attwood (2005) 

považuje za klíčové, aby rodiče pozorovali hru a aktivity dětí podobného věku, 

poznamenali si, které specifické dovednosti jejich dítěti chybí a ty se snažili 

rozvíjet. Autor poukazuje na nejčastější oblasti, na které by se rodiče měli 

zaměřit. Patří sem: 

 Zahájení, realizování a ukončení hry: nácvik odpovídající 

komunikace („Můžu si hrát s vámi“, „Pomůžeš mi?“), což pomáhá předcházet 

nevhodným poznámkám, které mohou ostatní děti odrazovat. 
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 Spolupráce, flexibilita: děti s AS/VFA často chtějí mít kontrolu nad 

děním a odmítají připustit jiné návrhy, způsoby řešení apod. Je proto důležité 

zdůrazňovat a vysvětlovat, že jiná možnost nemusí být nutně špatná. 

 Samostatná hra: oznámit přijatelným způsobem, že si dítě zrovna 

teď chce hrát samo, je dalším častým problémem, jeho chování bývá často 

hodnoceno jako agresivní, vzhledem k tomu, že si vrstevníci neuvědomují, že 

tímto dává najevo své přání být sám. 

 Vysvětlení jednání: nedorozumění v kontaktu s vrstevníky pramení 

z několika příčin, dítě mnohdy nechápe, jak jeho prožitky působí na ostatní, neví, 

jak se zachovat jinak, přestože jeho chování má zlomyslný záměr pouze zřídka 

kdy. Zde je na místě opět opakované vysvětlování, hraní modelových situací, 

podněcování k zamyšlení se, nad pocity ostatních formou příkladů apod. 

 Pozvání kamaráda: situaci je dobré uzpůsobit tak, aby dítě uspělo, 

nejlépe předchozím nácvikem konkrétních možností, které může návštěva 

kamaráda přinést. 

 Zájmové kroužky, kluby, oddíly: je vhodné, aby rodina a škola nebyly 

jediným sociálním prostředím, ve kterém dítě participuje. Výhodou kroužků nebo 

různých oddílů je jejich řízená, strukturovaná a pravidelná činnost pod odborným 

dohledem. Podmínkou úspěchu je i zde informovanost vedoucího, včetně 

doporučení metod, které se rodičům při zvládání chování dítěte osvědčují. 

 Pokud hovoříme o rodičích v procesu individuální integrace dítěte 

s AS/VFA v základní škole, nemáme na mysli pouze rodiče těchto dětí, ale také 

rodiče spolužáků. Abychom mohli nastavit vhodné podmínky pro rozvinutí 

pozitivního klimatu ve třídě, je nezbytné, aby rodiče spolužáků byli o celé situaci 

včas informováni. Jak upozorňuje Bělohlávková a Vosmík (2010), i v dnešní době 

se můžeme setkat s odmítavými postoji některých rodičů. K nejčastějším 

argumentům patří obavy z odvádění pozornosti učitelů na úkor ostatních dětí, či 

snižování výkonu třídy. Možným řešením je pořádání dnů otevřených dveří, 

webové stránky školy seznamující s problematikou, v konkrétní třídě potom třídní 

schůzky (možností je přítomnost odborníka z poradenského pracoviště). 

Zahraniční autoři (Adreon, 2003) doporučují také neformální setkávání dětí a 

rodičů – například formou společných výletů apod. Vycházejí z předpokladu, že 

rodič dítěte s AS/VFA je největším odborníkem na své dítě, a proto o něm může 
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zprostředkovat ostatním (rodičům, poradenským pracovníkům, pedagogům, 

ostatním dětem) co možná nejkonkrétnější informace, rady a případně metody, jak 

reagovat v problémových situacích. V praxi se to děje například dopisem 

adresovaným pedagogům (Tucker, 2007), případně rodičům spolužáků dítěte. 

Dopis je polostrukturovaný, s možností doplnit konkrétní příklady (viz Příloha 2). 

Rodič zde seznamuje vybrané osoby s jednotlivými složkami osobnosti svého 

dítěte, patří sem například: 

 obecné chování, 

 problémy v orientaci (časové, prostorové), 

 nedostatky v senzomotorické oblasti a sluchovém zpacování, 

 citlivost na podněty (sluchové, vizuální), 

 oční kontakt, 

 sociální dovednosti a přátelství, 

 pravidelnost x změny, 

 jazykové dovednosti, 

 organizační schopnosti. 

Na první pohled je tento dopis velmi podobný zprávě poradenského 

zařízení, v praxi zprávu ale nemá „suplovat“, je vnímán, jako další nástroj, který 

může pomoci pochopení dítěte. Přičemž jeho výhoda je v konkrétních příkladech 

a doporučeních, což jak autoři upozorňují, zprávy poradenských zařízení občas 

postrádají. 

 

4. 6. ŠIKANA 
Šikanování je jevem, který v současné době trápí mnoho škol a školských 

zařízení. Vágnerová (2005) uvádí, že se jedná o specifickou variantu násilného 

chování v rámci skupiny a přestože s ním setkáváme již v minulosti, předmětem 

systematického zkoumání je od 70. let minulého století. Mezi hlavní znaky šikany 

patří plánovanost spojená s uspokojováním vlastní moci a nadřazenosti nad 

slabším jedincem. Při definování šikany je potřeba zdůraznit, že se jedná o 

opakované, delší dobu trvající chování s cílem šikanovaného jedince ponížit nebo 

mu ublížit, aniž by dotyčný takové chování nějakým způsobem vyprovokoval. 

Iniciátorem může být jedinec nebo skupina. 
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 V kategorizaci šikany se autoři poměrně různí, například Olweus (Olweus 

in Vágnerová, 2005) rozlišuje šikanování skryté a zjevné, přičemž skryté se 

projevuje ostrakizací, tedy sociální izolací a vyloučením oběti ze skupiny. V české 

praxi se nejčastěji využívá Kolářův tzv. trojdimensionální model (Kolář, 2001), 

podle kterého můžeme projevy šikanování členit na: 

1. přímé a nepřímé, 

2. fyzické a verbální, 

3. aktivní a pasivní. 

 

Kombinacemi jednotlivých dimenzí vznikne osm druhů šikanování. Tato 

citlivá klasifikace může být významná pro intervenci, především z důvodu 

přiblížení odlišností různých druhů šikanování: 

1. fyzické přímé aktivní (kopání, fackování, apod.), 

2. fyzické aktivní nepřímé (ničení věcí, apod.), 

3. fyzické pasivní přímé (fyzické bránění oběti v dosahování cílů – 

např. bránění vstupu do třídy apod.), 

4. fyzické pasivní nepřímé (odmítání splnění požadavků), 

5. verbální aktivní přímé (nadávky, urážky, zesměšňování), 

6. verbální aktivní nepřímé (pomluvy, symbolická agrese, např. kresby, 

malby apod.), 

7. verbální pasivní přímé (neodpovídání na pozdrav), 

8. verbální pasivní nepřímé (zamlčování pravdy, nezastání se oběti 

apod.). 

 

Kolář (2001) dále vymezuje pět stádií vývoje šikany: 

 První stádium: Zrod ostrakismu: mírné, především psychické formy 

násilí, okrajový člen skupiny se stává neoblíbeným, setkává se s odmítáním, 

pomluvami, intrikami a vtípky na jeho účet. 

 Druhé stádium: Fyzická agrese, manipulace: ostrakizovaní jedinci 

se v tomto stádiu v zátěžových situacích stávají „hromosvodem“, spolužáci si na 

nich odreagovávají vlastní frustraci, může se objevit již i fyzická agrese. 

 Třetí stádium: Vytvoření jádra: toto stádium považuje autor za 

klíčové, vytvoří se klíčová skupina agresorů, která již systematicky ponižuje 



41 

 

jedince, které vnímá jako nejvhodnější, tedy ty, kteří v hierarchii třídy stojí 

nejníže. 

 Čtvrté stádium: Přijetí norem většinou: normy agresorů se stávají 

nepsaným zákonem, tlak na konformitu způsobuje, že i mírnější a ukáznění žáci 

se začínají chovat krutě a aktivně se podílejí na šikanování. 

 Páté stádium: Dokonalá šikana: násilí jako normu přijímá celá 

skupina a žáci jsou rozděleni na dvě sorty, jedni mají veškerá práva a druzí žádná. 

 

V rámci prevence šikany je nezbytné pracovat s faktem, že první stádium 

se odehrává prakticky v každé skupině, z toho důvodu, že v každé skupině je 

jedinec, který v rámci dynamiky skupiny zastává roli nevlivného nebo 

neoblíbeného a je tedy potenciální obětí šikany. 

 Pokud se budeme zabývat šikanou jedinců s poruchou autistického 

spektra, konkrétně žáků s AS/VFA v běžné základní škole, je potřeba nazírat na 

problematiku z trochu jiného úhlu. Jedním z charakteristických rysů šikany je 

nerovnováha sil mezi agresorem/agresory a obětí a právě k nerovnováze sil 

přispívají charakteristické rysy jedinců s AS/VFA. Podle Dubina (2009) mohou 

k šikaně vést především následující charakteristiky: 

 Nízká frustrační tolerance: Nepředvídatelnost školního prostředí 

může vyvolávat zmatenost, nevhodné chování, ztrátu zábran a sebekontroly. 

Většinou se jedná o drobné, pro ostatní nepodstatné změny. Spolužákům nápadné 

lpění na detailech a perfekcionismus může připadat směšné a existuje riziko, že 

budou záměrně vyvolávat situace, kdy se žák s AS/VFA dostane do tenze. 

 Problémy s motorikou: Problémy v oblastech jemné nebo i hrubé 

motoriky mohou způsobit, že se dítě v některých aktivitách stává outsiderem 

(např. v tělesné výchově) a tedy možným terčem posměchu ostatních. 

 Důvěřivost: Jedinec s AS/VFA nepředpokládá, že by s ním někdo 

jednal nečestně a je ochoten udělat o co ho např. spolužák požádá, což opět může 

podněcovat případné agresory ke zneužití jeho důvěřivosti pro vlastní pobavení. 

 Zpomalený proces vnímání: Mnohé z dětí s AS/VFA mají problém 

se zpracováním smyslových podnětů, například nedokážou dostatečně rychle 

reagovat na slovní napadení. 
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 Problémy se čtením nonverbálních signálů: Především v případech, 

kdy je nonverbální sdělení v rozporu s verbálním. 

 Zvláštní zájmy: Příliš úzká zaměřenost dítěte mu může znemožňovat 

komunikaci s ostatními vrstevníky, kteří lpění na jednom tématu vnímají jako 

nudnou. Na ostatní může působit až jako „kulturní negramotnost“, vzhledem 

k tomu, že výběr témat je často velmi odlišný od zájmů dětí stejného věku. 

 Problémy s představivostí: Například při hře s vrstevníky (např. 

předstíraná hra „na něco“), kdy dítěti omezená představivost brání se adekvátně 

zapojit. 

 Zvláštnosti v používání jazyka: I přes často velkou slovní zásobu 

mívají jedinci s AS/VFA často problémy s použitím slov ve správném kontextu, 

velmi často si verbální sdělení vykládají doslovně.  

 

Z výše uvedeného je patrné, že jedinec s AS/VFA může být šikanou 

ohrožen více, než jeho vrstevníci. Podle některých zahraničních studií je 

pravděpodobnost šikany žáka s AS/VFA ve stejné skupině čtyřikrát vyšší, než u 

jeho zdravých spolužáků (Little in Dubin, 2009). Toto tvrzení je v rozporu 

s názorem Vosmíka (2010), který na základě vlastních zkušeností chápe správně 

zvládnutou integraci žáka s AS/VFA jako vhodnou prevenci šikany v třídním 

kolektivu. Důležitým předpokladem, jak úspěšně předcházet šikaně žáka 

s AS/VFA bude tedy opět dostatečná informovanost a spolupráce všech 

zúčastěných stran, tedy pedagogů, rodičů a spolužáků. 

 V rámci prevence šikany je důležité brát v úvahu fakt, že šikana má 

s věkem stoupající tendenci a riziko šikany je na druhém stupni základní školy 

několikanásobně větší než na prvním (Vágnerová, 2005). I proto je důležité, aby 

si pedagogové, kteří pracují ve třídě s integrovaným žákem s AS/VFA toto riziko 

uvědomovali, sledovali signály možné šikany a využili nejrůznější strategie, jak jí 

předejít.  
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5. HODNOCENÍ POSTAVENÍ KONKRÉTNÍHO ŽÁKA S PAS 
INTEGROVANÉHO V ZŠ 

 

Výzkumná otázka: Jaké faktory ovlivňují postavení integrovaného žáka s 

poruchou autistického spektra ve třídě základní školy? (v případě konkrétního 

žáka s vysoce funkčním autismem) 

 

Předpoklad č. 1: Postavení žáka s vysoce funkčním autismem ve třídě 

bude lepší na 1. stupni než na 2. stupni. 

 

Předpoklad č. 2: Spolužáci budou mít k integrovanému spolužákovi 

s vysoce funkčním autismem spíše ochranitelský přístup. 

 

Popis výzkumného terénu: 

Jedná se o úplnou základní školu se všemi ročníky 1. – 9. Ve dvou 

budovách se vyučuje okolo 850 žáků. Jedná se o otevřenou školu, která se kromě 

rozšířené výuky jazyků profiluje vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami. V současné době je zde integrováno 10 žáků s Aspergerovým 

syndromem a 1 žák s vysoce funkčním autismem. Od roku 2010 škola 

spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. 

 

 Ke zhodnocení postavení konkrétního žáka s vysoce funkčním autismem 

v běžné třídě základní školy jsem zvolila následující metody: 

 analýza dokumentů (lékařská zpráva, zpráva z komplexního 

psychologického vyšetření, odborný posudek ke stanovení míry podpory, test 

sociální interakce a emocí, individuálně vzdělávací plány 

 nestrukturovaný rozhovor s třídní učitelkou a matkou chlapce 

 pozorování v rámci projektového dne 

 dotazník vztahů ve třídě B – 3 

 rozhovory se spolužáky 
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5.1. ZÁKLADNÍ DATA O KLIENTOVI 
 

Jméno: Marek 

Datum narození: 14. 5. 1995 

Diagnóza: Dětský autismus vysoce funkční, dle sociálního chování typ 

aktivní, ale zvláštní (F 84. 0). 

 Rodiče chlapce, coby zákonní zástupci, mi poskytli souhlas s využitím 

veškeré dostupné dokumentace. Za účelem zachování anonymity je křestní jméno 

chlapce změněno. 

 

Rodinná anamnéza: 

 Chlapec pochází z úplné rodiny. Má mladšího bratra (13 let). Matka 

pracuje jako asistentka pedagoga u žáka s Aspergerovým syndromem ve stejné 

škole, kam dochází Marek. 

 

Osobní anamnéza: 

 Marek se narodil jako plánované dítě, porod proběhl v termínu, ale s 

komplikacemi. Lézt začal v 10 měsících, samostatně chodit v 15 měsících. Čistotu 

bez plen začal udržovat od 3,5 roku. Vývoj řeči byl opožděný, první slabiky se 

objevily ve 2 letech, první slovo ve 3 letech. V roce 1998 byl na podnět pediatra 

vyšetřen v pedagogicko – psychologické poradně pro opožděný vývoj řeči se 

závěrem: nerovnoměrný psychomotorický vývoj, opožděný vývoj řeči a 

hyperkinetický syndrom. Doporučena byla speciální mateřská škola a intenzivní 

logopedická péče. Později se pro přetrvávající problémy s řečí přidala diagnóza 

vývojové expresivní dysfázie a LMD s poruchou soustředění a neklidem. Když 

bylo Markovi 5 let, rodina se přestěhovala a chlapec začal navštěvovat stacionář 

při Centru péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu. Pro 

přetrvávající potíže v řečové oblasti a celkovou nezralost byl dvakrát za sebou 

udělen odklad školní docházky. V roce 2002 byl hospitalizován na dětské 

psychiatrické klinice v Motole k diagnostickému pobytu z důvodu naznačených 

autistických rysů (retardovaná řeč, záměna osob, echolálie, četné motorické 
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rituály, potíže s adaptací na změny, nesnášenlivost některých zvuků). Zde byla 

potvrzena diagnóza dětského vysoce funkčního autismu (dle sociálního chování 

typ aktivní, ale zvláštní – F84.0), zároveň byl testem DNA vyloučen syndrom 

fragilního X chromosomu. V nemocnici matka dostala kontakt na asociaci 

pomáhající lidem s autismem (APLA), kam s Markem od ledna 2003 dochází a 

kde na základě další diagnostiky byla doporučena individuální integrace v běžné 

základní škole (vzhledem k rozumovým schopnostem v rámci normy, ale 

výraznému deficitu ve verbálním myšlení). Zároveň byla doporučena spolupráce 

se speciálně – pedagogickým centrem a zaměření se na rozvoj především 

samostatnosti a rozvoj sociálních dovedností. Od září 2003 navštěvuje základní 

školu, od první třídy je přidělen asistent pedagoga. V současné době (školní rok 

2011/12) je v deváté třídě. 

 

5. 2. ANALÝZA DOKUMENTŮ 

5.2.1. Komplexní psychologické vyšetření 
 

Poslední kontrolní komplexní psychologické vyšetření proběhlo v roce 

2010, kdy bylo Markovi 14 let: 

Sociální chování: V sociálním chování stále chybí takt a cit pro 

společenskou normu, Marek rád poučuje ostatní lidi, nemá rád příliš mnoho lidí 

okolo sebe (například v hromadné dopravě), nelibost dává hlasitě najevo. Děti ho 

akceptují, přesto kontakt není plně reciproční, vrstevníci k Markovi zaujímají 

ochranitelský postoj. Sám dokáže zmínit výběrové vztahy. Celková úroveň 

sociálního chování zaostává oproti fyziologickému věku zhruba o 4 roky. 

Komunikace: Vyjadřování je formální, s častým používáním naučených 

obratů bez schopnosti pružně se přizpůsobit kontextu. Řeč je místy nezvnitřněná, 

často používaná k seberegulaci, mimo kontext konverzace a konkrétní situace. 

Schopnost vyjadřování je i nadále podprůměrná (občas drobné agramatismy), 

občasné využívání echolálie k provokaci okolí. Verbální vyjadřování a 

porozumění je zhruba na úrovni 12 let. 

Volná činnost: Marek preferuje hry určené mladším dětem (stavebnice, 

puzzle). Má velký zájem o počítač (hraní her). Stále střídá okruhy ulpívavých 
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zájmů, vždy ve spojení se sepisováním seznamů (známé osobnosti, významná 

data českých dějin, římské číslice, apod.). Období trvá vždy 2- 3 měsíce. 

Emocionalita: V souvislosti s věkem převládá spíše negativistické ladění 

s vyšší mírou nervozity. Obtížně zvládá chybování (např. v testech), čímž se 

nervozita ještě stupňuje. Nízká frustrační tolerance, při neúspěchu rychle vzdává 

úsilí. 

Adaptabilita: velká citlivost na změny – reaguje nervozitou, verbálním 

negativismem a nespavostí, obtížně snáší přerušování, často je nejistý a 

nerozhodný. 

Vnímání: Ze zvuků je citlivý zejména na křik. 

Aktivita: Schopnost spolupracovat je na dobré úrovni, stejně tak jako 

pracovní chování, které je ovšem provázeno mírnou nepozorností. Pokud se mu 

činnost nedaří, rychle úsilí vzdává, chybí mu výdrž. Vyučovací hodiny ve škole 

zvládne, občas potřebuje usměrnění asistenta, řadu věcí již zvládá sám. Patrná je 

vyšší míra unavitelnosti. Marek má tendence podhodnocovat sama sebe, nelibě 

snáší selhání. Při nejistotě namísto snahy volí únikovou strategii, začne odmítat i 

další aktivity a říká, že je unavený a už nemůže. 

Sebeobsluha a samostatnost: Sebeobsluha je v normě. Celkově je mnohem 

méně samostatný než vrstevníci. V současné době s asistentkou nacvičuje v rámci 

předmětu „Dovednosti pro život“ samostatný pohyb po městě (cestování MHD 

apod.). Pomoc asistenta je nezbytná i při výuce. 

Motorika: Bez přítomnosti stereotypních projevů. Neobratnost, s prvky 

dyspraxie (nutná tolerance v tělesné, výtvarné výchově a pracovních činnostech). 

 

 Z výše uvedeného je jasně patrné, že největší deficit má Marek v oblasti 

sociální interakce a komunikace. Tedy v oblastech, které jsou pro navazování 

přátelských vazeb v rámci vrstevnického chování stěžejní. Další překážkou může 

být ulpívavost v činnostech a vyhraněnost v oblasti zájmů, pro vrstevníky obtížně 

pochopitelná. Byť je Marek o dva roky starší než většina jeho spolužáků (v květnu 

mu bude 17 let), jeho zájmy jsou velmi odlišné a odpovídají jedinci mnohem 

mladšímu, což může být další překážkou v navazování kamarádství. 
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5.2.2. Odborný posudek ke stanovení míry podpory 
Výchozím bodem pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu a 

celkového přístupu ke konkrétnímu žákovi je odborný posudek ke stanovení míry 

podpory dětí se speciálním vzdělávacími potřebami. Konkrétně určuje rozsah a 

typ nezbytné speciálně pedagogické podpory a materiálního zabezpečení ve 

vzdělávání. Sestavuje jej poradenské zařízení, v tomto případě konkrétně 

Speciálně pedagogické centrum. Sledované ukazatele jsou řazeny do skupin (viz 

níže), míra potřebné podpory je rozdělena na tři stupně: 

 0 – zvládá samostatně, nepotřebuje podporu; 

 1 – potřebuje částečnou podporu, dopomoc, občasné vysvětlení 

zadaného úkolu, připomenutí, zopakování; 

 2 – potřebuje soustavnou podporu, tlumočení, vysvětlení, zápis do 

sešitu, motivaci, individuální vedení, důslednou kontrolu zadaných úkolů. 

 

Podpora je v tomto případě chápána následovně: 

 vytvoření vhodných podmínek pro výuku – organizační a technický 

charakter změn (počet žáků ve třídě, úprava časového harmonogramu – omezení 

nestrukturovaného času, dozor o přestávkách, individuální péče, speciální 

příprava pedagogického pracovníka na vyučování, vzdělávací obsah); 

 specifické vzdělávací a výchovné strategie, metody (podpora od 

spolužáků, zapojení rodiny, komunikace a její prostředky. 

 

Součástí odborného posudku je dále údaj, kdo podporu zajišťuje (třídní 

učitel, učitel, asistent pedagoga, speciální pedagog) a také pomůcky, které budou 

ve výchovně vzdělávacím procesu využity (speciální učebnice, pracovní listy, 

výukové programy, pomůcky pro vizualizaci činnosti, apod.). 

 

Kritéria pro hodnocení speciálně pedagogických potřeb jsou v případě 

Marka v jednotlivých oblastech následující: 

 

Sebeobsluha: 

 Osobní hygiena: 0 

 Jídlo: 0 
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 Oblékání: 0 

 Přesuny po budově: 1 (dohled, verbální podpora – asistent pedagoga) 

 Přesuny mimo budovu: 1 (dohled, verbální podpora – asistent 

pedagoga) 

Marek potřebuje dohled při pohybu v prostorách školy (přesuny z učeben, 

na oběd apod.) Kromě kontroly asistenta pedagoga se může spolehnout při 

přesunech i na spolužáky. Zvýšený dohled potřebuje při pohybu mimo budovu 

(výlety, projektové dny apod.), je zvyklý spoléhat se na okolí, sám většinou nikam 

nechodí. V praxi to vypadá, že při pohybu venku je nesoustředěný a chybí mu 

přirozené reakce. Zmíněné poznatky jsou důležité pro pedagogy i spolužáky 

především na mimoškolních akcích (např. škola v přírodě). Kompetence, ve 

kterých má problémy, individuálně docvičuje s asistentkou v předmětu Dovednosti 

pro život (např. cestování městskou hromadnou dopravou, apod.). Je pamatováno 

i na možnost, že by se Marek ztratil, má u sebe průkazku se základními 

informacemi o jeho handicapu se jménem, adresou a telefonními kontakty na 

rodiče. Marek ví, že pokud se ztratí, má ji použít a požádat o pomoc (tuto situaci 

také nacvičuje s asistentkou). 

 

Hrubá motorika: 

 Orientace v prostoru: 1 (dohled, verbální podpora – asistent 

pedagoga); 

 Celková obratnost: 1 (fyzické vedení, verbální podpora – asistent 

pedagoga, učitel tělesné výchovy); 

 Ostatní (imitační cvičení, kolektivní hry apod.): 2 (fyzické vedení, 

verbální podpora, při odmítnutí činnosti možnost náhradní aktivity – asistent 

pedagoga, učitel). 

 

Problémy může mít Marek především v hodinách tělesné výchovy. Pro 

spolužáky představuje tělesná výchova jednu z nejoblíbenějších hodin, pro Marka 

může být tato hodina velmi stresující. Jedním z důvodů je celkově porušená 

schopnost motorické imitace, která navenek může vypadat jako nezájem o cvičení, 

jelikož napodobuje s latencí a často cvičení nestíhá. Velkým problémem mohou 

být kolektivní hry, pro které může chybět dostatečná motivace, především 
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z důvodu nepochopení pravidel. V tomto případě bude důležité individuální 

vysvětlení, případně nácvik strategie. Stejně tak jako rozhodnutí, v jakém týmu 

Marek bude. Spoluhráče je nutné vybrat tak, aby Markovi nedávali za vinu 

selhání v celkovém výkonu apod. Soutěživé hry bude vhodné nahradit jinou 

činností, vzhledem k velkému riziku neúspěchu, který může být spouštěčem 

nevhodného chování, případně důvodem posměchu ze strany spolužáků. 

 

Jemná motorika: 

 Příprava a manipulace s pomůckami: 1 (verbální podpora – asistent 

pedagoga); 

 Koordinace: 1 (verbální podpora – asistent pedagoga); 

 Orientace na ploše: 1 (verbální podpora – asistent pedagoga). 

 

Grafomotorika: 

 Grafomotorika: 0; 

 Používání počítače: 0; 

 Psaní – zápisky: 2 (verbální podpora – asistent pedagoga). 

 

Marek je v písemném projevu velmi perfekcionistický, chce mít dokonalou 

úpravu, nesnáší chyby. Z tohoto důvodu často nestíhá psát poznámky stejně rychle 

jako ostatní spolužáci. Důležité je zadávat kratší úlohy, zápis připravit formou 

doplňování apod., především proto, že nedokončení může být opět spouštěčem 

problémového chování. 

 

Smyslové vnímání a rozlišování: 1 (verbální povysvětlení, písemné 

instrukce – asistent pedagoga, učitel konkrétního předmětu). 

 

Vzhledem k narušené schopnosti sluchové analýzy se mohou objevit 

problémy při zapisování z diktátu. Zrakové vnímání je dobré podpořit vizualizací 

při výkladu apod. 

 

Rozvoj řeči: 
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 Porozumění řeči: 1 (dovysvětlení, písemná instrukce – asistent 

pedagoga, učitel); 

 Expresivní složka řeči: 2 (individuální nácvik – asistent pedagoga, 

např využití obrázkových příběhů, tvorba modelových situací apod.); 

 Ostatní: 1 (rozvoj neverbální složky řeči v používání i chápání – 

asistent pedagoga, učitel). 

U Marka je patrné méně rozvinuté vyjadřování – má tendenci používat 

především nerozvité věty, v řeči se objevují dramatismy, celkově je řečový projev 

málo flexibilní a mnohdy ulpívavý. V odpovědích bývá impulsivní, zhoršuje se tak 

kvalita řečového projevu. Potíže má také v oblasti modulace hlasu (má tendenci 

mluvit příliš nahlas). Při nácviku řečových dovedností by měl být kladen důraz na 

sociální kontext konverzace. Důležité je rozvíjet vhodné verbální reakce na různé 

sociální situace, diferencovat komunikaci s vrstevníky a dospělými např. formou 

modelových situací (důležitá velká variabilita modelových situací z důvodu 

omezené schopnosti generalizovat). Je potřeba počítat také s deficitem 

v neverbální složce komunikace – Markova mimika popřípadě gesta nemusí být 

v souladu s verbálním sdělením. Stejně tak neverbální projevy ostatních lidí může 

dešifrovat jinak, než komunikující zamýšlí. Dalším handicapem patrně bude 

Markova neschopnost pochopit ironii nebo vtip (především v kontaktu se 

spolužáky v nestrukturovaném čase, např. o přestávkách). Z tohoto důvodu je 

vhodné danou problematiku prodiskutovat s ostatními dětmi ve třídě. 

 

Komunikace: 2 (nácvik – asistent pedagoga, učitel) 

 

Marek nemá problém navázat kontakt s dospělými osobami, přestože 

většinou není sám iniciátorem hovoru a reaguje především na vyzvání ke 

komunikaci. S vrstevníky komunikuje, preferuje však menší množství 

komunikačních partnerů. Pokud se zapojí do hovoru více dětí, vzbuzuje to 

v Markovi zmatek a většinou reaguje nevhodně. Problémem mohou být občasné 

nevhodné reakce na chování vrstevníků, a to v případě, kdy má Marek pocit, že se 

chovají nebo jednají nesprávně nebo porušují pravidla. V tomto případě má 

tendenci reagovat podrážděně, napomínat je, případně na jejich chování 

upozornit učitele. 
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Pozornost: 2 (verbální podpora, různé formy motivace – asistent pedagoga, 

učitel) 

 

Markova pozornost je, vzhledem k jeho snadnější unavitelnosti, 

krátkodobější, než u jeho vrstevníků. Při neúspěchu má tendenci další práci 

negovat. Marka je potřeba pozitivně motivovat, častěji střídat činnosti, případně 

mezi pracovní bloky vkládat bloky relaxace. 

 

Sociální dovednosti: 

 Spolupráce a navazování kontaktu s vrstevníky: 1 (vysvětlení, 

nácviky – asistent pedagoga, učitel); 

 Spolupráce a navazování kontaktu s dospělými: 1 (vysvětlení, 

nácviky – sister pedagoga, učitel); 

 Vyjádření potřeb: 2 (vysvětlení, nácviky – asistent pedagoga, učitel); 

 Chování v rámci vyučování: 1 (vysvětlení, nácviky – asistent 

pedagoga, učitel). 

 

Marek velmi stojí o kontakt se spolužáky, problémem je, že jej navazuje 

často nevhodným způsobem. Při nácviku modelových situací je třeba zaměřit se 

na to, jak by se měl Marek chovat správně, namísto opakovaného upozorňování že 

něco dělá špatně. 

 

Pracovní návyky: 

 Schopnost samostatné práce: 1 (povysvětlení – asistent pedagoga, 

učitel); 

 Tempo: 2 (vhodná motivace – asistent pedagoga, učitel); 

 Změny činností: 1 (dokončení úkolů, předvídatelnost, struktura); 

 Práce se selháním, neúspěchem: 2 (nácvik přiměřené reakce – 

asistent pedagoga, učitel). 

 

Schopnost samostatné práce je na dobré úrovni, pokud jsou vhodně 

nastaveny podmínky (porozumění zadání apod.). Přesto by samostatná činnost 
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měla být kontrolována, případně usměrňována asistentem pedagoga (rozhodně ne 

tím, že bude dělat práci za něj). Je potřeba počítat s pomalejším tempem a podle 

toho zadávat úkoly. Důležitá je práce s motivací (např. použitím činnostní odměny 

apod.) Změny činnosti Marek lépe zvládá, pokud je mu umožněno úkol dokončit 

nebo má-li předchozí úkol jasné časové omezení. Náhlé vytržení z činnosti může 

způsobit problémové chování. 

Přestávky/obědy: 1 (zajištění vhodné činnosti v době přestávek, dohled – 

asistent pedagoga). 

 

Přestávky mohou představovat u Marka problém a to především z důvodu 

nestrukturovaného času. Přesto by ho měl asistent vést k samostatnosti a netrávit 

s ním každou přestávku, vhodnější je nabídnout vhodnou činnost (nejlépe nějakou 

jeho oblíbenou, například četba apod.) Vhodné bude také oslovit spolehlivého a 

empatického spolužáka/spolužáky, kteří mu mohou být nápomocni. 

 

5.2.3. Další materiály 
 

Dalším materiálem, který může sloužit pedagogům a osobnímu asistentovi 

jako účinná pomoc při sestavování cvičení k rozšíření a rozvoji sociálních 

kompetencí důležitých pro upevnění Markova postavení ve třídě a vůbec jeho 

celkovému rozvoji, je zpráva z testování, které Marek absolvoval v organizaci 

APLA. Cílem sezení bylo zmapovat Markovi dovednosti především v oblasti 

sociální interakce a emocí. Sezení proběhlo před dvěma lety, kdy bylo Markovi 

necelých 15 let. Jednotlivá cvičení byla zaměřena na následující oblasti: 

 Tykání/vykání: v této oblasti došlo u Marka za poslední 3 roky 

k výraznému zlepšení (dříve nevnímal rozdíl a měl tendenci všem tykat). Že má 

rozdíly zvnitřněné, je jasné ze cvičení, kdy mu byl sdělen název osoby (učitel, 

kamarád, prodavačka apod.) a on měl říci, zda dané osobě bude tykat nebo vykat.  

 Reakce na situace/pocity: v této oblasti byl Marek úspěšný tak 

z poloviny, do prázdných bublin v komiksu měl doplňovat odpovědi na otázky. 

Např. „Kam se člověku díváš, když s ním mluvíš?“ (odpověděl správně), „Dnes 

mě honil velký pes, asi mě chtěl pokousat. Víš, jak jsem se při tom cítil?“ 
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(odpověděl, že neví), „Dostal jsem pětku z testu, víš, jak jsem se po tom cítil? 

(odpověděl, že špatně). Problémy Markovi dělá především správně „číst“ pocity 

v určitých situacích. 

 Příběhy: Marek měl z 10 obrázků sestavit příběh. Úkol zvládl velmi 

dobře, rychle, časová posloupnost mu nečinila problémy. Potom měl podle 

obrázků úkol převyprávět, což pro něj bylo obtížnější. Když nevěděl, jak 

pokračovat, reagoval slovy „stačí“. Na výzvu, aby obrázky tedy popsal, reagoval 

správně a dokázal klást doplňující otázky. 

 Emoce: Markovi byly předloženy fotografie 8 lidí, dle mimiky 

v jejich tváři měl přiřadit příslušnou emoci. Toto cvičení, které patří 

k náročnějším, zvládl Marek výborně, včetně dalšího kroku, kterým bylo přiřadit 

k jednotlivým možné myšlenky – na co v tu chvíli daný člověk myslí (co v něm tu 

konkrétní emoci vyvolalo. 

 Bezpečnost – situace: Marek měl odpovídat, jak by reagoval 

v různých situacích (byly použity obrázkové kartičky ze hry „Dávej bacha“) : „Co 

uděláš, když ti děti ubližují?“ (Marek odpověděl, že nic, na upřesňující dotaz, zda 

si to nechá líbit, řekne, že neví, ještě se mu to nestalo). „Co uděláš, když jsi sám 

doma a někdo zazvoní?“ (odpověděl, že neví, na dotaz, zda by otevřel, odpoví, že 

ano, když jsou zmíněna možná rizika – zloději apod., namítne, že zločinci do 

domu nesmí). „Co uděláš, kdyby ses ztratil“ („Já se neztratím,“ zněla odpověď, 

což pramení z toho, že nemá zkušenost pohybovat se po Praze sám, ale na dotaz, 

zda zná svou adresu a telefonní číslo rodičů, správně odpoví). 

 Představení se: v rámci tohoto cvičení byly zopakovány obecné 

zásady při seznamování se. Marek šel za dveře, měl zaklepat, vstoupit, podat ruku 

a představit se. Celou situaci zvládl dobře, problém mu činí pouze oční kontakt 

během podání ruky. 

 

 Výstupy z jednotlivých úkolů využila především asistentka pedagoga pro 

plánování náplně hodin předmětu Dovednosti pro život. Tyto hodiny probíhají 

individuálně a je zde prostor pro nácvik jednotlivých situací. To, že pedagogičtí 

pracovníci ví, ve kterých oblastech sociální interakce má Marek největší 

problémy, pomáhá předcházet problémovým situacím, případně jejich výskyt 

eliminovat. 
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5.2.4. Anamnéza školní docházky: 
 Základní školu rodičům Marka doporučila na základě předchozích 

zkušeností pracovnice speciálně pedagogického centra. Nejedná se o školu 

spádovou a Marek proto musí dojíždět. 

 Do první třídy chlapec nastoupil 1. září 2003 s dvouletým odkladem 

školní docházky. Ve třídě bylo celkem 18 dětí, paní učitelka již měla předchozí 

zkušenost s žákem s poruchou autistického spektra (konkrétně s Aspergerovým 

syndromem). Asistentka pedagoga, která byla ke třídě přidělena o prázdninách, 

absolvovala kurz pro asistenty v asociaci pomáhající lidem s autismem APLA. 

Velkou výhodou pro Markovu počáteční adaptaci na školní prostředí bylo, že 

první a druhá třída základní školy je situována na detašovaném pracovišti, ve 

vlastní budově. Jedná se proto o klidnější prostředí s menším počtem žáků. Děti 

nejsou ale od zbytku školy odtrženy – docházejí tam na obědy a zájmové kroužky. 

 S přechodem do třetí třídy, a tedy i na hlavní budovu, se žákům změnila 

třídní učitelka. Pro ni byla situace nová, před tím ještě žáka s poruchou 

autistického spektra nevyučovala (také absolvovala kurz v APLE). Zvládnout 

Markovi změny pomohlo, že asistentka pedagoga pokračovala se třídou. 

 Další, mnohem náročnější změnou, byl pro chlapce přechod na druhý 

stupeň základní školy. Již tak pro něj obtížnou situaci (změna třídního učitele, 

různí učitelé na různé předměty) ještě zkomplikovala výrazná proměna kolektivu, 

související s odchodem mnoha žáků na víceletá gymnázia. Od šesté třídy se 

změnila i asistentka pedagoga, která se třídou pokračuje až do deváté třídy. 

 

5. 3. PRŮBĚH INTEGRACE Z POHLEDU MATKY 
 

Počátek školní docházky vnímala matka s obavami. Bála se nejen, zda 

Marek zvládne učivo, ale především, jak ho přijmou spolužáci. Trochu ji uklidnil 

vstřícný přístup vedení školy a především paní učitelky, která projevila velký 

zájem. S maminkou i Markem iniciovala schůzku hned v přípravném týdnu, 

umožnila návštěvu budovy a pozvala i paní asistentku a speciální pedagožku ze 

speciálně pedagogického centra, které integraci zaštiťuje. Společně se podílely na 

sestavení individuálně vzdělávacího plánu a diskutovaly možné problémy, které 
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začátek školní docházky může přinést. V prvním týdnu školy matka, pro případ 

problémů, zůstávala ve škole po celou dobu výuky, což se také osvědčilo. Rodiče 

ostatních dětí o zařazení Marka do třídy věděli již před prázdninami. Přesto paní 

učitelka na prvních třídních schůzkách za přítomnosti speciální pedagožky 

pohovořila o problematice poruch autistického spektra. Dle slov matky se nikdo 

z rodičů nevyjádřil negativně. 

 I přes snahu všech zúčastněných však začátek školní docházky nebyl 

jednoduchý, Marek odmítal chodit do školy, veškeré aktivity negoval, vztekal se a 

přidaly se i poruchy spánku. Spolužáci s ním chtěli navázat kontakt, on však 

veškeré přestávky trávil v ústraní prohlížením oblíbeného komiksu nebo hraním 

s kalkulačkou (v té době ho fascinovala čísla). Maminka s ním opětovně 

navštívila psychiatra, Markovi byla upravena medikace a postupně se zklidnil. 

Jeho zájmy nakonec byly klíčem k prolomení bariéry, zpočátku především ve 

vztahu s asistentkou. V rámci motivace začala ve spolupráci s paní učitelkou 

používat objekty jeho zájmu (zpočátku komiks a kalkulačku) jako odměnu za 

splněný úkol apod. K celkovému zklidnění a především navázání vztahu se 

spolužáky přispěla i podzimní škola v přírodě. Matka nejdříve váhala, ovšem po 

konzultaci s paní učitelkou se nechala přesvědčit a na školu v přírodě jela se 

synem. Společně se dohodly, že nebudou Marka do ničeho nutit a nechají na jeho 

výběru, jakých aktivit se bude účastnit. Zároveň se snažily působit na ostatní děti, 

aby pochopily, že Marek je jiný a proto v některých situacích reaguje 

nestandardně. Matka se především bála toho, aby Markovi odmítavé reakce 

nezapříčinily budoucí nezájem dětí, nebo aby v nich jeho občasné výlevy vzteku 

nevzbuzovaly strach. Rozhodně se nedá říci, že by tato mimoškolní akce vyřešila 

všechny problémy, ale pomohla nastartovat pozitivní atmosféru. Matka i nadále 

doprovázela třídu na mimoškolních akcích a jak říká, fakt, že viděla, jak se její 

syn chová v jiném než domácím prostředí, jí pomohlo změnit některé stereotypy 

ve výchově. Co se týká vztahu se spolužáky, dodává, že dříve si k Markovi našla 

cestu děvčata. Snažila se mu pomoci, poradit a v problémových situacích 

reagovala ochranitelsky. Chlapců se Marek poměrně dlouho bál a na jejich pokusy 

zapojit ho do hry vesměs nereagoval, případně se choval nepřátelsky (křikem). 

Průlomem byl okamžik, kdy Marek objevil s jedním ze spolužáků podobný zájem 

– komiksy. 
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 Maminka velmi pozitivně hodnotí přístup paní asistentky, co se týče 

vzájemné komunikace. Téměř každý den se potkávaly při vyzvedávání Marka a 

paní asistentka zhodnotila, jak probíhal školní den. Zároveň do komunikačního 

sešitu nezapisovala pouze úkoly na další den, ale také stručně hodnotila Markovo 

chování, jak úspěchy, tak i negativní chování, což bylo velmi užitečné i pro 

pracovníky APLY, kam rodiče s Markem docházeli na terapii. Prvních dva roky 

školní docházky znamenaly pro Marka velký pokrok v oblasti sociálního chování. 

Přestal se bát ostatních lidí, dobře se adaptoval ve třídě, byl schopen se zapojit do 

jednoduchých her společně s ostatními spolužáky. Dobře zvládl orientaci po 

školní budově, účastnil se mimoškolních akcí, škol v přírodě a plaveckého 

výcviku. Učivo nebylo potřeba redukovat, zohledněno bylo Markovo individuální 

tempo. Hodnocen byl známkou, stejně jako spolužáci. 

 Zatěžkávací zkouškou byl pro Marka nástup do třetí třídy, změna paní 

učitelky a přechod na hlavní budovu školy. Přestože chlapec pokračoval se 

spolužáky, které znal, došlo k poměrně výrazné regresi v oblasti sociálních 

kompetencí a motivaci. Opět odmítal chodit do školy, slovně napadal paní 

učitelku, ve chvílích zmatku propadal sebedestruktivním sklonům, byť verbálním 

(pokud se mu něco nepodařilo, prohlašoval, že se zabije, oběsí, probodne apod.). 

Ke zlepšení situace pomohl opět především přístup paní asistentky, která dokázala 

předem odhadnout (většinou), co by mohlo problémové chování vyvolat, a snažila 

se těmto situacím předcházet. Například zaměstnat Marka jinou činností, případně 

s ním odešla do klidové místnosti (v tomto případě se jednalo o knihovnu). 

Upevnit Markovu pozici ve třídě se snažila i paní učitelka, získala si ho především 

projektovým dnem - věnovaným komiksům. Situace se zklidnila a Marek zdárně 

pokračoval až do páté třídy. Již bylo zapotřebí poněkud zredukovat učivo 

(především v českém jazyce ve slohu a v anglickém jazyce). Maminka se v tu 

dobu spřátelila s rodiči Markova spolužáka. Podle jejích slov se poměrně často 

navštěvovali a Marek tak mohl zažít i jinou formu sociálního kontaktu, než mu 

přinášela škola. 

 Vzhledem k předchozím zkušenostem s Markovými reakcemi na změny 

pedagogů se matka velmi obávala přechodu na druhý stupeň. Z důvodu odchodu 

mnoha žáků na víceletá gymnázia bylo nutností přeskupit třídy. Vedení školy 

vyšlo rodičům maximálně vstříc tím, že umístilo chlapce do třídy se spolužáky ze 
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stávající třídy (zbylo jich však pouze sedm). Dalších devět spolužáků bylo pro 

chlapce nových. Marka navíc čekala i nová paní asistentka a třídní učitelka 

(vyučuje jej matematiku) a samozřejmě noví vyučující dalších předmětů. 

S přestupem na druhý stupeň byla po dohodě se speciální pedagožkou upravena 

organizace výuky. Markovi byla vzhledem k nesoustředěnosti a snadné 

unavitelnosti zkrácena hodinová dotace, neúčastnil se (a ani nyní se neúčastní) 

odpoledního vyučování. Dvakrát týdně má individuální výuku s asistentkou 

(konkrétně předmět Dovednosti pro život, namísto Výchovy k občanství a 

Výchovy ke zdraví). Pro paní učitelku třídní se jednalo o první zkušenost 

s integrovaným žákem, proto se snažila načerpat co nejvíce informací jak od 

matky, tak paní učitelky z prvního stupně. V kontaktu byla i se speciální 

pedagožkou a výchovnou poradkyní. Největší obavu měla matka z přístupu 

ostatních pedagogů. Tyto obavy se potvrdily dle jejích slov pouze částečně. Po 

úvodní schůzce měla intenzivní pocit, že někteří pedagogové vnímají přítomnost 

handicapovaného žáka spíše negativně, jak říká, „jako rušivý element“. Zároveň 

dodává, že někteří vyslovili i obavy z přítomnosti asistentky pedagoga ve výuce. 

Z jejich reakcí měla pocit, že mají strach, ze zásahů asistenta do výuky nebo 

jakéhosi „nahlížení pod pokličku“. Někteří pedagogové ji naopak překvapili 

vstřícným přístupem a zájmem. Na další schůzku Markových vyučujících proto 

s paní učitelkou třídní pozvaly speciální pedagožku ze speciálně pedagogického 

centra. Přítomna byla i paní učitelka z prvního stupně, která zhodnotila předchozí 

průběh integrace. Na začátku školního roku se žáci šesté třídy zúčastnili 

adaptačního kurzu, matka Markovu účast zvažovala, ale nakonec s jeho účastí 

souhlasila. Jela s ním a byla přítomna i třídní učitelka, paní asistentka, plus dva 

lektoři prožitkové pedagogiky. Přátelskou atmosféru mimo prostředí školy využili 

společně k tomu, aby s dětmi (především těmi, které Marka předtím neznaly) 

pohovořili o problematice a seznámili je, s jakými projevy se mohou v kontaktu 

s Markem setkat. Reakce dětí maminku velmi příjemně překvapily. O Marka 

projevily zájem, a předháněly se, kdo mu bude pomáhat, což ho zpočátku spíše 

děsilo. Marek se neúčastnil všech her v programu (vždy si mohl vybrat, jestli chce 

nebo ne), pokud nechtěl, pracoval individuálně s matkou nebo paní asistentkou na 

rozvoji sociálních kompetencí (modelové situace, práce s obrázky, vyprávění, 

apod.). Jeho úkolem bylo vždy potom spolužákům představit, čím se zabýval. Po 
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návratu do školy byla matka plna optimismu, měla pocit, že podmínky pro 

začlenění Marka do třídy jsou dobře nastaveny a po celý školní rok tomu tak dle 

jejích slov opravdu bylo. Rozdíly mezi Markem a jeho spolužáky však začaly být 

mnohem více patrné v sedmé třídě. Přestože je Marek o dva roky starší než jeho 

spolužáci, jeho zájmy v té době odpovídaly zájmům mnohem mladších dětí (stále 

přetrvávající zájem o dětské komiksy, sepisování seznamů, stavebnice). Ze školy 

začal chodit nespokojený, matce vypočítával přestupky, kterých se z jeho pohledu 

spolužáci při vyučování dopouštěli (vyrušování, pokřikování apod.). Začal 

odmítat účast na mimoškolních akcích a zhoršila se i jeho práce v hodinách. 

Maminka situaci řešila s paní učitelkou, asistentkou i pracovnicí centra, ale přesto 

se jí zdála jako bezvýchodná. Připouští, že v tomto období měla pochybnosti o 

správnosti svého rozhodnutí Marka integrovat v běžné základní škole a uvažovala 

o škole speciální. Nakonec se rodiče rozhodli v integraci pokračovat. Hlavním 

důvodem byla výborná spolupráce jak s třídní učitelkou tak asistentkou. V osmé 

třídě se situace uklidnila, přesto si matka čím dál více uvědomuje odlišnost svého 

syna. V době, kdy chodil Marek do osmé třídy, začala sama na stejné škole 

pracovat jako asistentka pedagoga u chlapce s Aspergerovým syndromem ve 

čtvrté třídě. Důvodem byla nejen potřeba být synovi nablízku (byť on s jejím 

rozhodnutím nesouhlasil a prohlásil, že „maminky ve škole nepracují), ale také 

přesvědčení, že její zkušenosti mohou být ke prospěchu také to, že získá jakýsi 

nadhled nad situací.  

 S odstupem času hodnotí rozhodnutí o Markově integraci jako správné. 

Kladně vnímá nejenom fakt, že měl její syn možnost absolvovat povinnou školní 

docházku s vrstevníky bez handicapu a naučil se v rámci možností orientovat v 

sociálních situacích, ale také to, že zažil, jaké to je, když se k němu každý 

nechová tak, jak má. Připouští tedy, že přínosem může být i situace, kdy se dítě 

ocitne mimo ochranné prostředí rodiny. Zároveň však dodává, že mohou být její 

názory ovlivněny tím, že poslední dva roky má možnost proces integrace zažívat 

nejen jako rodič, ale také jako pedagogický pracovník a je si vědoma úskalí, které 

integraci provází. 
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5. 4. PRŮBĚH INTEGRACE Z POHLEDU TŘÍDNÍ UČITELKY 
  

Paní učitelka otevřeně přiznává, že zpočátku nebyla myšlence pracovat 

coby třídní chlapce s poruchou autistického spektra příliš nakloněna. Chyběla jí 

předchozí zkušenost a vzhledem k tomu, že ve třídě vyučuje pouze matematiku, 

měla pocit, že nebude mít dostatek času se chlapci věnovat. Změnit názor jí 

přimělo několik hospitací v páté třídě, kterou Marek navštěvoval. Přes prázdniny 

se seznámila se základní literaturou o problematice, ale žádné speciální školení 

nenavštěvovala. Velmi uvítala adaptační kurz na začátku školního roku. Měla 

možnost seznámit se s dětmi, viděla, jak dokážou spolupracovat a jako velký 

přínos hodnotí i příležitost seznámit se s matkou Marka a novou asistentkou 

pedagoga. Obávala se, že spolužáci budou vnímat přítomnost chlapce 

s handicapem, jako zátěž, rušivý element, který je bude brzdit. Proto byla velmi 

příjemně překvapena, s jakou samozřejmostí děti spolužáka přijaly, uvědomuje si 

především důležitost přítomnosti několika spolužáků z prvního stupně. Zároveň 

ale také připouští, že nad tím, jaké postavení ve třídě Marek zaujme, zpočátku 

příliš nepřemýšlela. Při zpracovávání individuálního plánu a setkáních se speciální 

pedagožkou z SPC se zaměřovaly především na problematiku výuky, úpravy 

učební látky a struktury celého vzdělávacího procesu. Samotný individuálně 

vzdělávací plán problematiku vztahů Marka s ostatními spolužáky nezahrnoval a 

paní učitelka připouští, že si možná rizika nepřipouštěla, hlavně z důvodu 

přítomnosti asistentky po celou dobu vyučování. Spoléhala především na to, že by 

na případné problémy paní asistentka upozornila. 

 Celá situace se velmi zkomplikovala v sedmé třídě. V rámci rozvíjení 

Markovy samostatnosti integrační tým na doporučení speciálně pedagogického 

centra rozhodl, že na některých vyučovacích hodinách bude Marek sám, bez 

přítomnosti asistentky (jednalo se o 3 vyučovací hodiny – přírodopis (2 hodiny) a 

hudební výchovu). Zpočátku vše probíhalo bez problémů. Zhruba po dvou 

měsících si vyučující obou předmětů začaly stěžovat na Markovo chování – 

hlasitě zasahoval do výuky, okřikoval spolužáky, odmítal pracovat. Paní učitelka 

to zpočátku přičítala větší míře stresu, kterou chlapec v hodinách zažíval bez 

přítomnosti paní asistentky. Až později si připustila, že chování a pracovní 

nasazení Marka se zhoršilo i v jejích hodinách. Navíc ji kontaktovala Markova 
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maminka s upozorněním, že chlapec odmítá chodit do školy. Proto se s paní 

asistentkou zaměřily na celkovou atmosféru ve třídě. Paní asistentka si všimla, že 

někteří spolužáci začali využívat Markovy nezvyklé projevy a reakce na určité 

situace ke svému pobavení (snažili se ho zmást, naváděli ho, co má říct paní 

učitelce apod.). Paní učitelka se situaci nejdříve snažila vyřešit sama, v rámci 

třídnické hodiny o problému s dětmi hovořila, situace se však příliš nezklidnila. 

Požádala tedy o pomoc školní psycholožku, která ve třídě provedla sociometrický 

test. Na jeho základě postupně vyšlo najevo, že celou situaci ve třídě ovládá jeden 

chlapec, kterého část dětí obdivuje a část se jej bojí. Při řešení situace se 

potvrdilo, že právě on byl iniciátorem „vtipů“ směřovaných na Marka. Po dohodě 

s vedením školy a metodikem školní prevence bylo doporučeno zařadit třídu do 

programu Prev-Centra (centrum realizace primární a sekundární prevence) 

„Spokojená třída“. Jedná se o program, který je zaměřený na konkrétní třídu a její 

problémy. Jeho cílem je napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě, 

zvyšovat pozitivní sociální klima, rozvíjet sociální dovednosti žáků a podpořit 

efektivnost komunikace žáků s pedagogy. Program je realizován v šesti 120 

minutových setkáních, probíhá interaktivní formou, žáci aktivně ovlivňují jeho 

průběh i náplň. Některých setkání se účastní i třídní učitel, některá probíhají bez 

něj. Marek především vůbec nemohl pochopit důvod celého setkání. Proto se 

lektoři s paní učitelkou dohodli, že bude vhodnější program realizovat bez Marka. 

Přesto se v rámci programu podařilo problém s nevhodným chováním k Markovi 

objasnit. Iniciátorem byl opravdu chlapec, který vykazoval problémové vztahy i 

s ostatními spolužáky. Podařilo se zjistit, že důvodem nebylo primárně Markovi 

ublížit. Ostatní bavily Markovi reakce a ještě jeho prostřednictvím provokovali 

ostatní učitele. Také vyšlo najevo, že si většinou neuvědomovali, jak moc jejich 

chování Marka znepokojuje a zraňuje. Paní učitelka si je vědoma toho, že 

program jako takový neodstranil rázem veškeré problémy (nejen ve vztahu 

k integrovanému chlapci, ale v celém kolektivu), ale pomohl jí lépe pochopit 

vztahy ve třídě a ukázal jí směr, kterým se dále při práci se třídou ubírat. Tím, že 

se odhalily problémové oblasti, uvědomila si, na co si dávat pozor a na co 

upozornit kolegy. Také dodává, že ze své praxe ví, jak je sedmá třída, vzhledem 

k věku a měnícím se prioritám žáků náročná, ovšem s přítomností integrovaného 
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žáka se dle jejích slov rizika ještě násobí. I po skončení programu se snažila 

s dětmi dále pracovat a rozvíjet ve třídě atmosféru důvěry.  

 V osmé a deváté třídě se situace, co se týká vztahů ve třídě, velmi 

uklidnila. Děti se naučily spolupracovat a posun k lepšímu zaznamenala nejen 

třídní učitelka, ale i ostatní vyučující. Paní učitelka však začala pozorovat, že 

Marek se kolektivu straní, přestávky tráví nejraději sám na chodbě a s dětmi příliš 

nekomunikuje. Co se týká vztahu dětí k Markovi, všichni mu pomohou ve výuce 

(pokud potřebuje, případně se jedná o hodinu, kde není asistentka), ochotně mu 

půjčí věci, ale do společných aktivit a rozhovorů se ho zapojit již příliš nesnaží. 

Na druhou stranu dodává, že při projektových dnech, skupinové práci nebo 

činnosti ve dvojicích nemají problém vzít Marka do skupiny a zapojit ho do 

činnosti. Téměř na konci povinné školní docházky hodnotí přítomnost chlapce ve 

třídě jako velký přínos a to jak pro sebe, tak pro Markovy spolužáky. Dodává, že 

pouze samotná přítomnost handicapovaného žáka ostatní děti automaticky 

toleranci nenaučí a je potřebná spolupráce všech zúčastněných. 

 

 

 5. 5. POZOROVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO DNE 
  

Pro pozorování jsem záměrně zvolila projektový den, tedy činnost, která je 

typická nižší mírou struktury času i činnosti. Konkrétně se jednalo o projekt 

zaměřený na ohrožené živočišné druhy, spojený s návštěvou zoologické zahrady.  

 Děti se sešly před školou, kromě třídní učitelky doprovázela třídu i 

asistentka pedagoga. Paní učitelka se rozhodla jít pěšky. Marek jít pěšky nechtěl, 

několikrát opakoval, že do ZOO se jezdí autem (patrně vycházel z předchozích 

návštěv s rodiči). Paní asistentka mu trpělivě vysvětlila, že půjdou tou trasou, 

kterou mu předchozí den ukazovala na mapě. Marek se na projekt předem 

připravil, paní učitelce ukazoval encyklopedii ohrožených zvířat, vysvětlil jí, co je 

to Červená kniha ohrožených druhů. Z reakcí spolužáků bylo vidět, že oni projekt 

berou především jako příležitost trávit den mimo školu.  

 Během cesty do ZOO šel Marek buď sám, nebo vyhledával přítomnost 

dospělých. Neustále komentoval cestu, patrná byla jeho tendence něco počítat a 
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kategorizovat (kolik potkal mužů, kolik kachen je na rybníku). Když jsem se 

spolužáků zeptala, co na tohle Markovo chování říkají, většina se jen pousmála a 

řekla, že to je normální. Bylo vidět, že není příliš zvyklý chodit pěšky, zhruba od 

poloviny cesty se opakovaně (především paní asistentky) ptal, kdy už tam 

budeme. 

 V ZOO měly děti pracovat ve skupinkách (3-4 členných). Vhledem 

k tomu, že si spolužáci Marka téměř celou cestu nevšímali, mě překvapilo, že při 

rozdělování do skupin projevilo hodně dětí zájem spolupracovat právě s ním. Paní 

asistentka mi vysvětlila, že je to z jejich strany spíše zištná záležitost. Moc dobře 

si uvědomují Markovu pečlivost, které mohou při zpracování projektu využít. 

Nakonec paní učitelka Marka přidělila k jednomu chlapci a dvěma děvčatům 

(jedna z dívek je Markovou spolužačkou již od první třídy a Marek ji má dle slov 

paní učitelky rád). Děti měly předem stanovený čas na zpracování úkolů, paní 

asistentka tentokrát Marka nedoprovázela. Skupinka, ve které byl Marek, dostala 

telefonní číslo na paní učitelku i asistentku pro případ problémů. Nebylo to 

poprvé, co nechaly paní učitelky Marka pracovat pouze se spolužáky a dle jejích 

slov nikdy nedošlo k nějakému závažnému problému. Pouze mají na paměti 

sledovat a dodržovat předem daný čas, protože na časovou strukturu je Marek 

velmi citlivý. Po uplynutí časového limitu na zpracování úkolů chtěl Marek 

okamžitě prezentovat poznatky jejich skupiny. Poznámky skutečně zaznamenával 

pouze on, spolužáci ho chválili, jen podotkli, že Marek trval na doslovném zápisu 

zjištěných poznatků a také na přílišné podrobnosti. Snažili se mu proto vysvětlit, 

že hrozí, že nestihnou vše, co mají. Cestou zpět do školy opět trval na tom, že 

bude předčítat své zápisky. Paní učitelka byla důsledná a znovu mu vysvětlila, že 

musí počkat do školy. Po zbytek cesty šel sám a opět si pro sebe komentoval 

cestu. 

 Další část projektu třída zpracovávala ve škole. Děti měly za úkol 

nasbírané poznatky zpracovat na arch papíru, doplnit obrázky a připravit si 

prezentaci. Na Markovi bylo vidět, že už ho to příliš nebaví, to, že už jednou 

zapsal poznámky, považoval za splnění úkolu. Spolužáci z jeho skupiny se ho 

snažili motivovat, nabízeli mu alespoň vybarvovat nadpis na jejich plakátu, což ho 

také dlouho nebavilo. V tuto chvíli už nebyla ve třídě přítomna asistentka 

pedagoga. Paní učitelka se Marka snažila také pozitivně motivovat, slíbila mu, že 
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když bude ještě pracovat, jeho skupina bude moci prezentovat první a on si potom 

bude číst svůj oblíbený komiks. Marek nakonec s dětmi s různě dlouhými 

přestávkami pracoval až do konce, bylo ale vidět, že už ho to nebaví. Často 

opakoval slovo „stačí“, vždy se však podíval na paní učitelku, jak bude reagovat. 

Byl si tedy evidentně vědom, že takové chování je nežádoucí. Spolužáci si jeho 

verbálních projevů nevšímali, členové jeho skupinky ho pouze čas od času 

oslovili a snažili se ho zapojit zpátky do práce. 

 Když došlo na prezentaci jednotlivých projektů, Marek se odmítl 

zúčastnit. Paní učitelka i spolužáci se ho snažili přesvědčit, on však argumentoval, 

že kdo chce, ať si to přečte. Paní učitelka dodává, že pro Marka je při podobných 

aktivitách důležitější plnění úkolu, ne tak jeho výstup. Spolužáci tedy prezentovali 

sami, nezapomněli však zmínit, že Marek byl členem jejich týmu a velmi jim, 

především v úvodní části pomohl. 

 

 Z atmosféry celého dne je patrné, že s Markem je počítáno jako součástí 

třídního kolektivu, byť jeho společnost spolužáci spontánně nevyhledávají (např. 

cestou do ZOO apod.) Domnívám se, že je to především proto, že je velmi obtížné 

s ním vést rozhovor, navíc témata, která Marka zajímají, se výrazně odlišují od 

zájmů jeho spolužáků. Přesto je z jejich reakcí patrné, že ho respektují, cestou ho 

občas někdo upozorní na něco zajímavého v jeho okolí (zvířata, jeho oblíbené 

dopravní prostředky). Je vidět, že spolužáci vědí, co má Marek rád. Při 

rozdělování do skupin není problém Marka do nějaké přiřadit. Nikdo se jeho 

přítomnosti v týmu nebrání, naopak mnozí spolužáci jsou si vědomi jeho 

pečlivosti, kterou mohou při plnění úkolů využít. Velkou míru trpělivosti a 

tolerance prokážou spolužáci v další části realizace projektu, kdy už je Marek 

evidentně unavený a nechce se mu spolupracovat. Na jeho mnohdy nevhodné 

komentáře nereagují a snaží se podpořit jeho zájem a zapojit ho v průběhu celé 

činnosti. 
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5. 6. VZTAHY VE TŘÍDĚ 
 

Ročník: devátý 

Počet chlapců: 9 

Počet dívek: 9 

 

K diagnostice vztahů ve třídě jsem využila dotazník B – 3 (Příloha 3), 

který hodnotí vztahy ke spolužákům a celkovou atmosféru ve třídě. Autorem je 

školní psycholog Braun (Hájková, Strnadová, 2010). Při hodnocení dotazníku 

jsem se zaměřila především na to, jak spolužáci vnímají integrovaného žáka, co se 

týče míry obliby, jestli jej označí za přítele a jako ho charakterizují. Dotazník 

vyplnilo osmnáct žáků z celkového počtu devatenácti. Pro samotného Marka se 

jednotlivé otázky dotazníku ukázaly jako příliš abstraktní a ani s pomocí 

asistentky je nebyl schopen zodpovědět. Pouze v oblasti č. 4, po zjednodušení a 

opakovaném vysvětlení na 5 otázek odpověděl. (Konkrétní odpovědi viz dále, bod 

č. 4) 

 

1. Mezi mé přátele ve třídě patří: žáci měli vyplnit tři jména. 

Komentář: Ani jeden z respondentů mezi třemi jmény neuvedl Markovo, 

přestože dopředu byli upozorněni, že mají zahrnout všechny spolužáky ve třídě. 

2. Jako přítele (přítelkyni) bych si nevybral: žáci měli opět vyplnit tři 

jména 

Komentář: Ani v tomto případě nikdo neuvedl Marka. 

3. Sám sebe hodnotím: žáci měli zvolit jednu z 5 variant: 

a) jsem vždy v centru dění ve třídě: 6 respondentů (4 chlapci, 2 dívky), 

b) občas se účastním a jsem obvykle o akcích ve třídě informován: 10 

respondentů (3 chlapci, 7 dívek) 

c) párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil, ale nebývám informován: 0 

respondentů 

d) zdá se, že o mou účast třída příliš nestojí: 0 respondentů 

e) o dění ve třídě nemám zájem: 1 respondent (chlapec) 
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Komentář: Z odpovědí žáků je patrné, že většina z nich je se svou pozicí 

ve třídě spokojena a aktivně se na chodu třídy podílí, kromě jednoho chlapce, 

který o dění ve třídě nejeví zájem. S výsledkem souhlasí i třídní učitelka, která 

dodává, že atmosféra ve třídě se za poslední dva roky velmi zlepšila. Žáci jsou 

schopni většinu konfliktů řešit samostatně a dle jejích slov konstruktivně. 

Připouští přesto, že ve třídě je chlapec, který přišel do šesté třídy z jiné školy a 

nikdy mezi ostatní děti příliš nezapadl. Dle jejích slov je velmi uzavřený a dění ve 

třídě sleduje spíše z povzdálí. O situaci s chlapcem hovořila, dotyčný trvá na tom, 

že mu to takto vyhovuje. Co se týká integrovaného chlapce, v současné době příliš 

sociální interakci s vrstevníky nevyhledává – především v nestrukturovaném čase 

(o přestávce) dává přednost vlastním aktivitám. Pokud je však zadána skupinová 

práce, práce ve dvojicích, v rámci svých možností se snaží zapojit a spolužákům 

nedělá problém ho do skupinky přijmout. 

 

4. Odpověz na následující otázky ano – ne: 

a) Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný: ano – 1 respondent 

(chlapec), ne – 16 respondentů (9 dívek, 7 chlapců), 94% respondentů se 

domnívá, že ve třídě není nikdo nešťastný. 

b) Ve třídě je někdo, komu ostatní občas ubližují: ano – 0 respondentů, 

ne – 17 respondentů (9 dívek, 8 chlapců). 

c) Stává se, že se do školy těším: ano – 7 respondentů (4 dívky, 3 

chlapci), ne – 10 respondentů (5 dívek, 5 chlapců), do školy se někdy těší 41% 

respondentů. 

d) Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémem: ano – 16 

respondentů (9 dívek, 7 chlapců), ne – 1 respondent (chlapec), 94% respondentů 

se při řešení problému může spolehnout na pomoc spolužáků. 

e) Společné problémy řešíme většinou v klidu: ano – 14 respondentů (7 

dívek, 7 chlapců), ne – 3 respondenti (2 dívky, 1 chlapec), 82% respondentů se 

domnívá, že společné problémy ve třídě jsou řešeny klidnou cestou. 

 

Komentář: U většiny otázek se odpovědí pohybovaly v kladných skórech 

hodnocení. Žáci mají ve třídě převážně pocit bezpečí, v problematických situacích 

se na sebe mohou spolehnout a ve vzájemném kontaktu se necítí ohroženi. 
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Výjimku tvoří otázka týkající se těšení se do školy. Kladnou odpověď v tomto 

případě uvedlo 41% respondentů. V tomto případě to spíše než s atmosférou třídy 

souvisí s faktem, že dotazník žáci vyplňovali ve druhém pololetí deváté třídy, kdy 

je motivace pro školní práci obecně nižší (velké procento žáků již vědělo, že jsou 

přijati na střední školu. Otázky z bodu 4 jsme se společně s paní asistentkou 

pokusily položit i Markovi (zjednodušenou formou, s komentářem). Odpovědi 

byly následující: 

a) Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný: „Nevím, někdy.“ 

Marek si nedokázal zobecnit, že v tomto případě jsme měly na mysli „nešťastný“ 

z dlouhodobějšího hlediska, při bližším vysvětlení bylo vidět, že nerozumí, proč by 

měl být někdo delší dobu nešťastný. 

b) Ve třídě je někdo, komu ostatní ubližují: „Ne“ Pod pojmem 

„ubližovat“ si Marek představí pouze fyzické ubližování, ještě dodává, že „Děti se 

prát nesmí.“ Psychické ubližování je pro něj i při bližším vysvětlení příliš 

abstraktní pojem. 

c) Stává se, že se do školy těším: „Nevím, do školy se chodí pondělí, 

středa, čtvrtek, pátek. Prázdniny budou v dubnu, za 18 dní.“ Marek vnímá 

chození do školy jako automatickou věc. Ví přesně, kolik času ještě zbývá do 

prázdnin, ale do jaké míry to je způsobeno nechutí chodit do školy nebo zálibou 

v číslech, je těžké posoudit. 

d) Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémem: „Nevím.“ 

Paní asistentka se Marka ptá, jak zareaguje, když neví, co má dělat. „Zeptám 

se.“ Z odpovědi je patrné, že Marek s paní asistentkou nacvičuje chování a 

reagování v problémových situacích. Paní asistentka dodává, že to tak v praxi 

často nefunguje, vzhledem k Markově poměrně velké pohodlnosti. 

e) Společné problémy řešíme většinou v klidu: Na tuto otázku Marek 

ani při zjednodušení nebyl schopen odpovědět. Paní asistentka však dodává, že 

Marek obecně nemá rád konfliktní situace, pokud se o něčem ve třídě diskutuje, 

raději odchází a vůbec se nezapojuje. 

 

 

5. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě: 

a) pocit bezpečí 1 2 3 4 5 6 7 pocit ohrožení 
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b) pocit přátelství 1 2 3 4 5 6 7 pocit nepřátelství 

c) atmosféra spolupráce 1 2 3 4 5 6 7 atmosféra lhostejnosti 

d) pocit důvěry 1 2 3 4 5 6 7 pocit nedůvěry 

e) tolerance 1 2 3 4 5 6 7 netolerance 

Komentář: Ve všech kategoriích se respondenti pohybovali v rozmezí 1 – 

3, tedy kladných skórech škály. Z výsledků je tedy patrné, že ve třídě převládá 

příznivá atmosféra, žáci se vzájemně tolerují a dokážou spolupracovat.  

  

6. Najdi někoho ze spolužáků, který je: 

V tomto bodě jsem se zaměřila na charakteristiky, ve kterých spolužáci 

jmenovali Marka, individuálně jsem se potom doptávala, proč v té které kategorii 

volili právě jeho. 

a) spravedlivý – 4x (2 dívky, 2 chlapci) 

b) spolehlivý – 3x (2 dívky, 1 chlapec) 

c) zábavný – 5x (1 dívka, 4 chlapci) 

d) vždy v centru dění – 0x 

e) se všemi zadobře – 0x 

f) protivný – 2x (2 chlapci) 

g) nespravedlivý – 0x 

h) nevděčný – 0x 

i) nespolehlivý – 0x 

j) osamocený – 9x (6 chlapců, 3 dívky) 

S dětmi, které v některých z kategorií jmenovaly Marka, jsem následně 

hovořila o tom, proč volily právě jeho. Zde uvádím argumenty pro zvolené 

kategorie: 

1. spravedlivý: „Vždycky chce, aby se všechno dělalo přesně podle 

pravidel“, „Když někdo dělá to, co nemá, nelíbí se mu to a řekne to.“ „I po 

učitelích chce, aby dodrželi, to co jednou řekli.“ „Všechno musí být podle 

pravidel.“ 

2. spolehlivý: „ Nikdy nic nezapomíná a má všechno připravené.“ 

„Vždycky má domácí úkoly a projekty.“ „Nikdy nechodí pozdě do školy a má 

všechny poznámky, vždycky, když potřebuji, tak mi je půjčí.“ 
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3. zábavný: „Má vtipný hlášky.“ „Vtipně komentuje, co se děje kolem 

něj nebo to co dělá.“ „ Je vtipnej, i když si to vůbec neuvědomuje.“ „Maluje 

vtipný obrázky.“ „Někdy vtipně odpovídá učitelům.“ 

4. protivný: „Někdy mi vadí, když pořád dokola opakuje to samý a 

neumí mluvit potichu.“ „Dřív na nás pořád něco žaloval učitelům, teď už je to 

lepší, ale když ho to třeba v hodině nebaví, tak pořád něco vykřikuje, někdy 

s ním jde asistentka do knihovny.“ 

5. osamocený: „Skoro se s náma nebaví, teda sám od sebe, o 

přestávkách si radši něco čte nebo je na chodbě.“ „Přijde mi, že ani žádný 

kamarády nechce, že mu vyhovuje něco dělat sám.“ „V hodinách s náma 

normálně pracuje, ale o přestávce si nás nevšímá, spíš je na chodbě, někdy se 

baví s asistentkou.“ „On je v nějakým svým světě a s náma si nemá o čem 

povídat.“ „Baví ho jiný věci než nás.“ „I když se s ním někdy snažíme o 

přestávce bavit, moc to nejde, protože moc nereaguje.“ „Dřív, třeba ve třetí, 

čtvrtý se s náma bavil a hrál, ještě v bejvalý třídě, ale teď je radši sám.“ „Asi mu 

vadí, když o přestávce třeba řveme nebo tak a je radši na chodbě.“ „No přijde 

mi, že je sám rád, protože si s náma asi nemá mimo hodinu co povídat. 

  

Z odpovědí spolužáků je patrné, že si uvědomují Markovy silné stránky, 

přestože jeho mnohdy pedantské lpění na dodržování pravidel je pro ně v jejich 

věku nepochopitelné. Zároveň však mnohdy jeho pečlivost dokážou využít ve svůj 

prospěch, například při doplňování poznámek, které má vzorně vedené. Někteří 

připouští, že Markovy projevy jsou někdy vtipné. Z jejich reakcí je znát, že chápou 

důvody, které ke komickému vyústění situací vedou a nezneužívají jich v chlapcův 

neprospěch. Dva chlapci uvedli, že jim je někdy protivné Markovo rušivé chování 

v hodinách, ne tedy on sám. Nejčastěji zaznělo, že jim Marek připadá osamělý. 

Z upřesňujících odpovědí ale vyplývá, že téměř všichni se domnívají, že chlapci 

takovýto stav vyhovuje, především vzhledem k rozdílnosti jeho zájmů. V jeho 

zapojení v rámci vyučování nevidí problém a dokážou mu pomoci, pouze 

připouští, že vzájemné odlišnosti jsou příliš velké k navázání bližšího přátelského 

vztahu. 

 Celkově z výsledků dotazníku vyplývá, že se za poslední dva roky 

atmosféra ve třídě velice zklidnila a zlepšily se vztahy mezi spolužáky. Především 
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oproti sedmému ročníku jsou nyní členové třídy schopni a ochotni vzájemně 

spolupracovat, konstruktivně řešit problémy, bez tendence někoho z kolektivu 

vyčleňovat. Pozitivní klima příznivě ovlivnilo i Markovo postavení ve třídě. 

Přestože ho nikdo neoznačil, jako někoho, koho by si vybral za kamaráda, je 

patrné, že chlapce ostatní žáci respektují. Uvědomili si, že jeho chování a celkové 

vnímání světa je odlišné, ale už nemají snahu jej provokovat nebo se mu posmívat. 

Naopak přistoupili na to, že Markovi většinou stačí, být mezi nimi přítomen, bez 

toho, aby se do dění ve třídě sám zasahoval. V případě, že ho spolužáci ruší 

(především během přestávek), věnuje se vlastní činnosti, případně odchází ze 

třídy. Na druhou stranu, během vyučování se na ostatní může spolehnout – což se 

týká hlavně hodin, ve kterých je bez asistentky. A někteří spolužáci si zvykli, že 

naopak oni mohou využít některých Markových vlastností ve svůj prospěch 

(například pečlivost při skupinové práci apod.) 

  

 

5. 6. VÝSLEDKY VÝZKUMU 
Pro svůj výzkum týkající se postavení konkrétního integrovaného žáka 

s vysoce funkčním autismem v běžné třídě základní školy jsem si záměrně vybrala 

chlapce, který je již v deváté třídě. Mým cílem bylo zmapovat faktory, které 

postavení žáka během školní docházky ovlivňují a jak se zároveň mění role, 

kterou v kolektivu zastává. 

 Výzkum potvrdil první předpoklad, že postavení žáka s vysoce funkčním 

autismem ve třídě základní školy je lepší na prvním stupni. Ukazuje se, že je tomu 

tak především proto, že prostředí v rámci prvního stupně vykazovalo vyšší míru 

strukturovanosti a předvídatelnosti. Žáci se v rámci vyučování zdržovali pouze 

v jedné třídě, na jednotlivé předměty se nestěhovali do specializovaných učeben. 

Pocit bezpečí umocnil fakt, že paní učitelka byla s dětmi téměř nepřetržitě a měla 

tak možnost sledovat postoje spolužáků k integrovanému chlapci. V rámci 

prvního stupně se také liší dětské vnímání autority, proto měla paní učitelka 

možnost chování dětí efektivněji korigovat. Ve spolupráci s asistentkou se 

podařilo zmapovat rizikové situace a najít možnosti, jak jim předcházet, například 

formou vhodné motivace. Asistentka pedagoga navázala fungující komunikaci 
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s rodiči chlapce (především s matkou), informovala je nejen o výsledcích 

v chlapcově vzdělávání, ale také, jak se vyvíjí vztah se spolužáky. Matka se často 

účastnila jako doprovod na mimoškolních akcích (výlety, školy v přírodě apod.), 

kdy měla možnost sama zhodnotit synovo chování v interakci s vrstevníky. 

Vzájemným dialogem s třídní učitelkou a asistentkou se potom dařilo hledat další 

cesty, jak chlapcovu socializaci rozvíjet. I přesto, že ve třetí třídě došlo ke změně 

třídní učitelky, se chlapcovo postavení ve třídě později ještě upevnilo. Matka se 

spřátelila s rodiči spolužáků a Marek se tak setkával s jedním z chlapců i ve 

volném čase. Po přestupu na druhý stupeň se vyskytla řada problémů, 

způsobených především změnou kolektivu (důsledkem odchodu mnoha žáků na 

víceletá gymnázia) a větším množstvím pedagogů podílejících se na výuce. I přes 

příznivě nastavené výchozí podmínky (např. adaptační kurz pro žáky šestých tříd), 

došlo v sedmé třídě ke zhoršení vztahu se spolužáky, kteří měli tendenci chlapce 

slovně napadat a dělat si legraci z jeho projevů. Což jeho problémové chování 

ještě umocňovalo. Bylo potřeba zvolit vhodnou intervenci, konkrétně program 

„Spokojená třída“, zprostředkovaný centrem primární a sekundární prevence. 

Díky citlivému a angažovanému přístupu třídní učitelky a asistentky pedagoga, 

došlo ke zklidnění situace. Atmosféra ve třídě se během osmé a deváté třídy 

výrazně proměnila k lepšímu. Na konci školní docházky je chlapcovo postavení 

založené především na vzájemném respektu mezi ním a zbytkem třídy. Interakce 

během vyučování je bez problémů, v nestrukturovaném čase dává Marek přednost 

svým oblíbeným činnostem a kontakt se spolužáky příliš nevyhledává. 

 

 Druhý předpoklad, že spolužáci budou zaujímat k integrovanému chlapci 

spíše ochranitelský přístup, se potvrdil pouze částečně. Tendenci spolužáka 

ochraňovat měly děti především na prvním stupni, konkrétně v první třídě, když si 

k chlapci hledaly cestu. To, že mu nějakým způsobem pomohou, pro ně byl 

způsob, jak s ním navázat kontakt. Postupně se díky spolupráci třídní učitelky, 

asistentky pedagoga a matky podařilo dosáhnout stavu, kdy byl Marek kolektivem 

přijat. Jeho odlišnosti děti vnímaly jako normu, když potřeboval, pomohly mu, ale 

přistupovaly k němu jako k sobě rovnému. Na začátku druhého stupně (v 6. třídě) 

se situace vrátila zpět k ochranitelskému přístupu. Postupem času, pravděpodobně 

vlivem dospívání a změn v přístupu k autoritám, došlo nejdříve k chlapcovu 
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přehlížení a postupně až slovnímu napadání a zesměšňování. Díky vhodné 

intervenci se situace vyřešila a přístup spolužáků v současné době lze popsat jako 

respektující. 

 Shrňme tedy konkrétní faktory, které ovlivňují chlapcovo postavení ve 

třídě během školní docházky. Pro větší přehlednost je rozdělím na kladné a 

rizikové. 

 

Kladné: 

 příznivé klima školy, podporující začlenění žáků s hendikepem, 

 vhodné vedení asistentky 

 motivované třídní učitelky (jak na prvním, tak druhém stupni), 

 vstřícný přístup rodiny, především chlapcovy matky, 

 efektivní spolupráce všech zúčastněných stran (škola – rodina – 

poradenské zařízení), 

 kladný přístup rodičů spolužáků, 

 včasné odhalení problémů, včetně jejich vhodného řešení. 

  

Rizikové: 

 změny třídní učitelky, asistentky, 

 přechod do nové budovy (v rámci přechodu do 3. třídy), 

 přechod na druhý stupeň, 

 větší množství pedagogů, 

 změna kolektivu, 

 zvětšující se rozdíly mezi integrovaným chlapcem a spolužáky (např. 

v souvislosti s dospíváním, změnou zálib apod.). 

 V souvislosti s rizikovými faktory v tomto konkrétním případě je možné 

vyvodit některá zobecňující doporučení pro praxi. Bude sem patřit práce 

s kolektivem, především v případě nového kolektivu na druhém stupni. Například 

formou programu „Porozumění přátelům“, který zmiňuji v kapitole 4.3. Zařazení 

podobného programu může pomoci předejít pozdějším problémům, jako je 

škádlení popřípadě šikana. Efektivní může být využití vhodného komunikátoru, 

pro sdělování informací rodičům. V ideálním případě, by kromě úkolů a zpráv pro 

rodiče mohl obsahovat také sdělení o chování a vzájemné interakci se spolužáky. 
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Za vhodné považuji také zapojení spolužáků do nácviku sociálních situací. 

Důležitá je i vzájemná komunikace třídního učitele s ostatními pedagogy, která 

by měla být zaměřena nejen na prospěch a plnění požadavků konkrétního 

předmětu, ale také na hodnocení spolupráce se spolužáky, či výskyt 

problémového chování. Tuto komunikaci by například formou jednoduchého 

záznamového listu mohl zprostředkovat asistent pedagoga.  

 Postavení žáka s poruchou autistického spektra je velmi složité a jak se 

ukázalo, během školní docházky se velmi významně proměňuje. Proto je důležité, 

aby si ti, kteří se na výchovně – vzdělávacím procesu podílejí tuto skutečnost 

uvědomovali a nesoustředili se pouze na výuku samotnou. 
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6. ZÁVĚR 
  

Cílem předkládané práce bylo zhodnotit proces integrace žáků s poruchou 

autistického spektra z pohledu jejich pozice ve vrstevnickém kolektivu a na 

základě konkrétní případové studie porovnat teoretická východiska s praxí. 

V souvislosti se zlepšující se diagnostikou a stále větší osvětou se 

v posledních letech setkáváme s nárůstem integrace žáků s poruchami autistického 

spektra v běžných základních školách. Především se jedná o děti s Aspergerovým 

syndromem nebo vysoce funkčním autismem. Počet škol, které se práci s těmito 

žáky nebrání, se především ve větších městech zvyšuje, mnoho ředitelů umožňuje 

pedagogům se v této oblasti dále vzdělávat. Ve spolupráci s poradenskými 

zařízeními se daří dobře nastavit podmínky pro samotné vzdělávání, které 

zahrnují sestavení individuálně vzdělávacího plánu, úpravu učiva, strukturalizaci 

prostředí apod.  

 Na co se ovšem v praxi dosud poněkud pozapomíná, je práce s třídním 

kolektivem, do kterého žák přichází. Učitelé si mnohdy neví rady, jak ostatním 

představit hendikep jejich integrovaného spolužáka, a často vycházejí pouze 

z vlastní intuice, případně mnohdy vágních doporučení, které najdou ve zprávě ze 

speciálně pedagogického centra. Programy pro kolektivy, kde je integrován žák 

s poruchou autistického spektra se u nás omezují většinou na formu besedy nebo 

se jedná o programy, které už řeší konkrétní problém v třídním kolektivu 

(například program Prev-Centra, „Spokojená třída“). Domnívám se, že 

pedagogové by uvítali program, který žákům problematiku Aspergerova 

syndromu, či vysoce funkčního autismu přiblíží a zároveň pomůže předcházet 

negativním jevům ve třídě. Jednou z variant může být právě program 

„Porozumění přátelům“, který je časově nenáročný, snadno proveditelný přímo ve 

škole a učitel je schopen jej připravit sám. 

 I přes dobře nastavené podmínky pro začlenění žáka s Aspergerovým 

syndromem či vysoce funkčním autismem do kolektivu, je potřeba počítat 

s možnými problémy. Ty nejčastější souvisí především se změnou třídního 

učitele, přechodem na druhý stupeň či postupným dospíváním spolužáků, jehož 

důsledkem je většinou prohloubení rozdílů mezi nimi a integrovaným žákem. 

Dobré zmapování vztahů ve třídě často pomůže včas odhalit počáteční stádia 
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šikany, která je v případě dětí s poruchami autistického spektra především 

verbální.  

 Klíčová je i spolupráce s rodiči integrovaného žáka. V zahraniční 

literatuře se často pracuje s pojmem, že největším odborníkem na své dítě je právě 

rodič (Adreon, 2003, Tucker, 2010). Přijetí tohoto faktu může učitelům pomoci 

při pochopení konkrétního dítěte, což jim usnadní samotnou práci s ním. Navíc 

chování dítěte v domácím prostředí často odhalí případné problémy ve škole, i 

proto je nutná vzájemná důvěra a efektivní komunikace s rodiči dítěte. 

 Nelze předpokládat, že proces integrace vždy proběhne z pohledu 

socializace úplně bez problémů, tedy naprostým přijetím dítěte spolužáky. 

Důležitější je, nerezignovat, reagovat na změny a snažit se případné problémy 

řešit vzájemnou spoluprácí všech subjektů, které se na procesu integrace podílejí. 

Pokud samotní pedagogové vnímají heterogenitu v třídním kolektivu jako 

přínosnou a obohacující, mají možnost, jak pozitivně ovlivnit své žáky ve smyslu 

přijetí jinakosti jako normy. 
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