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Příloha A      Informace o výzkumném šetření 

 
INFORMACE O VÝZKUMNÉM ŠET ŘENÍ 

 
 

Dovoluji si Vás touto cestou oslovit s prosbou o spolupráci pro kvalitativní výzkumné 

šetření, které je součástí mé diplomové práce „Život s Aspergerovým syndromem na vysoké 

škole“. Cílem výzkumného šetření je analyzovat pedagogické metody a přístupy používané 

při práci se studenty a Aspergerovým syndromem s zdůraznit význam vzdělání pro tyto 

studenty .  

 

Diplomová práce je psána na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na katedře 

speciální pedagogiky pod záštitou doc. PhDr. Strnadové, Ph.D. 

 

Spolupráce by konkrétně obnášela setkání za účelem rozhovoru a poskytnutí souhlasu ke 

zpracování dat, která v rozhovoru budou uvedena. 

 

Všechna Vámi uvedené informace budou zpracovány tak, aby byla zajištěna ochrana dat, a 

tak nemohly být zneužity. Všechny aspekty studie, včetně výsledků budou důvěrné. 

Rozhovor bude nahráván na diktafon, záznam kromě mne nikdo neuslyší. 

 

Jsem si vědoma toho, že Váš čas je vzácný, přesto jsem Vám vděčna, že si chvilku na 

spolupráci semnou naleznete. 

 

V případě, že souhlasíte se spoluprací, prosím, potvrďte souhlasné prohlášení podpisem. 

 

Děkuji a těším se na spolupráci 

 

Bc. Martina Středová 
604332418 
skype jméno: marti.stred 
marti.stred@gmail.com 
Masarykova 725 
Roztoky u Prahy 252 63 
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Příloha B       Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Já……………………………………………………………………………………… 

 

Souhlasím se spoluprací na výzkumném šetření diplomové práce: „Život s Aspergerovým 

syndromem na vysoké škole“ 

Spolu s udělením svého souhlasu potvrzuji, že: 

 

1. Jsme si přečetl/a „ Informace o výzkumném šetření“ a vím, kolik času mi zabere má 

účast na tomto výzkumném šetření. 

2. V průběhu rozhovoru se mohu dotazovat na věci, kterým nebudu rozumět a tyto 

otázky mi budou zodpovězeny. 

3. Na své odpovědi budu mít dostatek času. 

4. Vím, že mohu kdykoliv odstoupit z účasti na výzkumném šetření. 

5. Informace, které budou poskytnuty, budou chráněny proti zneužití. 

6.  Jsem si vědom/a toho, že budu-li mít jakoukoliv otázku související s účastí na 

výzkumném šetření, mohu kontaktovat doc.Strnadovou či Bc.Středovou, které mi 

otázky rády zodpoví.  

7. Potvrzuji, že jsem obdržela „ Informace o výzkumném šetření“. 

 
 
Podpis účastníka   
………………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení 
………………………………………………………………………………………… 
Datum 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktní informace 
Telefon:…………………………………………………………………………………. 
Adresa:………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní osoba:……………………………………………………………………….. 
Místo:…………………………………………………………………………………… 
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Příloha C            Zpráva pro Pedf UK z APLY 
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Příloha D            Zpráva pro studijní prod ěkanky 
 

Vážená paní proděkanko, 

jmenuji se  Martina Středová  a jsem asistentka studenta  Markem Čtrnáct na Pedagogické 

fakultě UK. Markův handicap je Aspergerův syndromem, který je charakterizován jako 

porucha v oblasti komunikaci a sociální interakce. Jako studentka posledního ročníku oboru 

Učitelství na ZŠ a SŠ oboru speciální pedagogika  a pedagogika mohu pomocí znalostí, 

dovedností a  zkušeností tyto specifika Aspergerova syndromu  v prostorách Pedagogické 

fakulty eliminovat, tzv. snažím se vyučujícím vytvořit určitou představu o tomto postižení a 

zmírnit nároky prezenčního studia Markova oboru. 

 

 Vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou velice vstřícní a ochotní se mnou 

spolupracovat a pomoci Markovi ke zdárnému ukončení jeho studia. K mé práci asistentky 

při studiu je důležitá empatie, zkušenost, cílevědomost a systematičnost. Mezi hlavní úkoly 

mohu zařadit komunikaci s vyučujícími na katedře anglického jazyka, na katedře školní a 

sociální pedagogiky, na katedře občanské výchovy a filozofie, komunikace se studijním 

oddělením, objasnění konkrétních specifik Aspergerova syndromu vyučujícím a dbát na 

vhodné přístupy, metody a postupy.  

 

Veškeré mé dosaženého úsilí konzultuji s katedrou speciální pedagogiky, především s               

doc. PhDr. Strnadovu Ph.D., která mé úsilí podporuje a je mi hlavním motivačním pilířem. 

Na katedře anglického jazyka a literatury spolupracuji s PhDr. Chalupským, Ph.D., PaedDr. 

Hofmannovou, s Mgr. Ženíškem. Na katedře občanské výchovy a filosofie  prostřednictvím 

emailu komunikuji s PhDr. Straceným CSc., s Mgr. Houserem Ph.D. ohledně předmětů 

z univerzitního základu z minulého školního semestru. S PhDr. Lautnerovou a PaedDr. 

Hankovu z katedry školní a sociální pedagogiky jsem konzultovala předměty pedagogickou-

psychologické přípravy, které jsou rovněž v univerzitním základu. Doc. RNDr. Stehlíková 

Ph.D. s RNDr. Jančaříkem Ph.D. jsem konzultovala dosavadní snažení Marka na katedře 

matematiky a didaktiky matematiky.  

Prostřednictvím Marka bych ráda realizovala svůj cíl. Cíl bych mohla pojmenovat jako 

určitý sociální,pedagogický a speciálně pedagogický námět, který by otevřel studentům 
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terciálního vzdělání, vyučujícím a pracovníkům vysokých škol jiný pohled na vzdělání lidí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. V tuto chvíli pracuji na metodice – příručka pro 

vyučující, kteří  se dostali do střetu s Markem a netušící vnímají Marka za líného, 

neukázněného studenta. Tato příručka má objasnit základní specifika Aspergerova syndomu, 

význam vzdělání pro člověka s Aspergerovým syndromem, shrnutí pedagogických přístupů, 

speciálně pedagogických metod a postupů. 

 

Práce s Markem je v některých okamžicích těžká, ale obohacující a zajímavá práce. Jsem 

ráda, že se mohu stát hlavním pomocníkem Marka při studiu a dovést ho k jeho 

celoživotnímu cíli. 
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Příloha E         Zpráva od Marka Č. pro vyučující Pedf UK 

 
Jmenuji se Marek Čtrnáct, jsem studentem oboru anglický jazyk – matematika na 
Pedagogické fakultě UK v Praze.  
Od dětství jsem byl poměrně uzavřený a samotářský, ale s mimořádným zájmem o všechno, 
co souviselo s četbou. Číst jsem začal ve třech letech, vynikal jsem v zapamatování si 
takových kuriozit jako byla celá tabulka prvků, …. . V 15 letech mi bylo testem společnosti 
Mensa ČR naměřeno IQ 176. 
Zároveň jsem měl však velké problémy s organizací času, cílevědomou činností. …  V r. 
2006 mi byl diagnostikován Aspergerův syndrom, který je vrozeným  psychiatrickým 
onemocněním autistického spektra. Jeho hlavní projevy jsou – alespoň v mém případě – 
roztěkanost, neschopnost udržet pozornost po dlouhou dobu, hluboká dezorganizovanost, 
obtížné navazování sociálních vztahů s vrstevníky a obecně život ve světě vzdáleném tomu, 
kde žijí ostatní. 
Ze základní školy Horáčkova v Praze 4 s rozšířenou výukou jazyků jsem přešel po sedmém 
ročníku na Gymnázium Buďánka, jehož činnost zajišťuje právě společnost Mensa. Zde mně 
velice vyhovoval volnější přístup k výuce a její různorodost. Na tomto gymnáziu jsem také 
složil maturitní zkoušku a vykonával jsem tam pedagogickou praxi z matematiky. 
Bez problémů jsem byl přijat ke studiu na vysoké škole a zde teprve nastaly skutečné obtíže, 
vyplývající z mého zdravotního stavu. Je to především přesycení podněty. Studium vyžaduje 
udržovat si přehled o mnoha různých předmětech, které mají každý své podmínky, úkoly, 
termíny. Nedokážu si dělat poznámky, a když už je udělám, nepřečtu si je. Díky slabému 
navazování kontaktů s vrstevníky nedokážu ani poznámky získat od ostatních. K problémům 
se ještě přidává skutečnost, že jsem studentem starého magisterského studia, což znamená, 
že ve svých přesných studijních povinnostech se nevyznám nejen já, ale ani nikdo jiný. 
V současnosti studuji matematiku a angličtinu. Studium se mi líbí, oba předměty mne velice 
zajímají. 
Pokud se týká matematiky, složil jsem úspěšně soubornou zkoušku a všechny předměty 
mám splněné, zbývá mi už jen zkouška státní. 
Pokud se týká angličtiny, tam jsem bohužel utrpěl tím, že jsem si v prvním ročníku nezapsal 
několik povinných předmětů, a tak jsem zaostal. I když jsem už většinu předmětů prvního 
cyklu splnil, dostal jsem se v poslední době do problémů se Syntaxí II, kterou jsem měl 
zapsanou podruhé, neboť při prvním zapsání se mi podařilo propást všechny vypsané 
zkouškové termíny. V angličtině mi dělají do jisté míry problémy předměty teoretické, a to 
díky velkému množství termínů a položek. Po praktické stránce však už léta pracuji jako 
překladatel z anglického jazyka a mám vypěstovanou rozsáhlou slovní zásobu a jazykový 
cit. 
Zajímá mne i pedagogika a psychologie, stejně tak jako předměty univerzitního základu. 
Pedagogická kariéra jako taková však pro mě vhodná není, neboť učitelské povolání 
vyžaduje budování sociálních vztahů s žáky i kolegy. Mé budoucí příspěvky k pedagogice 
by se spíše pohybovaly na úrovni překladu odborných textů, kde už mám zkušenosti. 
Mým největším problémem je organizace studia. 
Preferuji spíše ústní než písemné zkoušení, kdy je tu určitý kontakt s vyučujícím. Při 
písemné zkoušce neexistuje možnost diskuse o postupu. 
Mám problémy s dodržováním termínů, pokud jsou stanoveny příliš obecně. Pokud se mi 
například v říjnu řekne, že mám odevzdat tři práce do prosince, zapomenu tuto informaci 
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dávno předtím, než bych se k psaní těchto prací vůbec dostal, a kromě toho trpím 
problémem Buridanova osla, tedy co dělat dříve. 
V loňském roce pan magistr Ženíšek na Literární interpretaci požuíval systém, který mi 
velmi vyhovoval, totiž možnost napsat buď delší práci doma nebo kratší ve škole. Využil 
jsem druhé možnosti, přestože pro většinu lidí by pravděpodobně byla přitažlivější ta první. 
 
V současnosti mám asistentku Martinu Středovou. 
 
Velmi rád bych studium úspěšně dokončil. 
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Příloha F              „Šifry“ z pedagogické praxe 
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Příloha G            Posudek asistence od Marka a jeho matky 
 

Posouzení práce Martiny Středové jako asistentky studenta  
s Aspergerovým syndromem 

 
 Student Pedagogické fakulty oboru matematika-angličtina Marek Čtrnáct, u něhož 
byl diagnostikován Aspergerův syndrom, má navzdory svému IQ v hodnotě 176 značné 
problémy s orientací ve studiu a jeho organizací. 
Ve školním roce 2010-2011 se podařilo získat pro jeho studium asistentku Martinu 
Středovou. Martina pojala svojí práci asistentky velmi zodpovědně, se studentem se 
pravidelně scházela a domlouvala s ním postup ve studiu jednotlivých předmětů. Navíc se 
postupně sešla s jejich vyučujícími a situaci a problémy studenta s nimi probírala. Student 
sepsal charakteristiku svých potíží, se kterou se vyučující díky asistentce mohli seznámit a 
tak lépe pochopit problémy takto handicapovaných studentů. 
Na studentovi pak bylo, aby sestavený harmonogram plnil, což mu občas činilo značné 
problémy. Důvodem je to, že těžko řeší více věcí najednou a tak nedokázal sepisovat např. 
dvě seminární práce, jak asistentka předpokládala.  

Práci asistentky při studiu často velmi nadaných studentů s Aspergerovým syndromem, 
který je prokázán či předpokládán i u takových osobností jako byly Isaak Newton, Thomas 
Jefferson, Andy Wolhert nebo Albert Einstein, je zcela zásadní. Měla by být možná od 
samého začátku studia, které je v současnosti pro tyto studenty, na rozdíl od minulého 
období, skutečně zcela matoucí. Než se zorientují, jaký předmět si z kterého studijního 
bloku zapsat, je pomalu konec semestru. 
Martina se k problémům studenta postavila velmi aktivně, kontaktovala i rodinu a 
organizačně zajistila vše, co bylo možné. Problémy nastávaly tam, kde asistentka 
předpokládala normální reakci, která u těchto osob však nastává málokdy, například souběh 
více prací, snahu práci dokončit včas a v požadované kvalitě apod.   
 Student vnímal pozitivně Martininu ochotu pomáhat kdykoli a rychlé odpovídání na 
e-maily. Také je rád, že má někoho, kdo s ním může docházet za učiteli a pomoci 
s vysvětlováním, proč některé věci neudělal atd., což mu samotnému dělá problémy 
v důsledku jeho sociálních omezení daných syndromem. Navíc studentovo mimoškolní 
pracovní vytížení v průběhu spolupráce značně vzrostlo, Martina se však dokázala dobře 
vyrovnat i s tímto omezením. 
 Student vnímal negativně to, že Martina mu občas poslala několik e-mailů v rychlém 
sledu, což fragmentuje jeho už tak roztěkanou pozornost. Dle jeho názoru tu také byly 
problémy s původním rozvržením práce, což se však dá očekávat vzhledem k tomu, že šlo o 
začátek spolupráce. Celkově byly bohužel Martininy optimistické představy na několika 
místech zmařeny krutou realitou a pokrok, jak se zdá, nebude tak rychlý, jak se původně 
domnívala. 
 Domníváme se však, že spolupráce přináší velmi dobré výsledky a rozhodně bychom 
si přáli, aby pokračovala a aby byla v ideálním případě završena úspěšným ukončením 
studia. 
 
V Praze 21. 3. 2011 
 
Hana Čtrnáctová (matka)               Marek Čtrnáct(student) 
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Příloha H        Souhlasné vyjádření 
 

 

 

 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


