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Abstrakt 

 

Název práce: Integrace dětí se zrakovým postižením do hodin TV 

 

Cíle práce: Hlavním cílem práce je vhled do problematiky integrace zrakově 

postiženého žáka do hodin tělesné výchovy v běžné třídě základní školy. 

Zjišťuji, jak se žák se zrakovým postižením cítí v hodinách TV a jak si 

myslí, že je vnímán svým okolím? Dílčím cílem výzkumu je zjistit, jak se 

v konkrétním případě žáka se zrakovým postižením zdařila integrace do 

běžné ZŠ, jak se na ní podílely a jak ji ovlivnily zúčastněné osoby. Rovněž 

chci zjistit, v jaké míře se taková integrace stává náročnou pro osoby, které 

se na ní podílejí. 

 

Metoda: Kombinování techniky rozhovoru, dlouhodobého pozorování a analýzy dat 

z pedagogické dokumentace v rámci případové studie žáka. 

 

Výsledky:    Žák se zrakovým postižením byl úspěšně adaptován v procesu  integrace v 

tělesné výchově běžné základní školy. Důkazem  jsou pozitivní výsledky a 

pokroky integrovaného žáka. Výsledky však poukazují na problém 

integrace na 1.stupni, způsobený nedostatečnými kompetencemi 

pedagogů. Problémem se jeví nejednotný přístup k dítěti a potažmo i 

k integraci u zúčastněných osob.  V takové míře je pak integrace náročnou 

nejen pro osoby integrující, ale také má negativní dopad na dítě.  

Klíčová slova: zrak, zrakové postižení, zrakové vady, integrace, inkluze, vzdělávání, 

sport, tělesná výchova, rozhovor, anamnéza 

 

 



 

Abstract 

 

Title: Integration of children with visual impairments in physical education 

classes 

 

Objectives: The main goal is insight into the integration of visually impaired pupils in 

physical education classes in regular primary school classroom. I find out 

how the student with visual impairments feel during PE lessons and how 

you think it is perceived by those around? The operational objective of the 

research is to find out how a particular case of a child with visual 

impairments successful integration into regular primary schools, both 

participated in it and how it influenced the person concerned. Also, I want 

to find out the extent to which such integration becomes difficult for 

people who are involved in it. 

 

Methods: Combining interview techniques, long-term observation and analysis of 

pedagogical documentation in the case study student. 

 

Results: The pupil with visual impairment has been successfully adapted in the 

process of integration in physical education regular primary school. This is 

evidenced by the positive results and improvement of the integrated pupil. 

However, the results point to the problem of integration in the 1st degree, 

due to the lack of competence of teachers. The problem appears to be 

inconsistent approach to the child and thus also the integration of the 

people involved. The extent of integration is then difficult not only for 

integrating people, but also has a negative impact on the child. 

 

Key words: vision, visual impairment, visual defects, integration, inclusion, education, 

sport, physical education, interview, anamnesis. 
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1. ÚVOD 

 

Chtěla bych všem alespoň poodhalit něco z obrovské síly, jež se v lidech s postižením 

skrývá. V enormním, ale často potlačovaném, potenciálu k uzdravování společnosti nás 

mohou např. naučit znovu vidět věci, na kterých opravdu záleží, ukázat nám jak vnímat 

jeden druhého a skutečně si naslouchat. Zrakově postižení nás uchvátí svou schopností 

improvizovat. Dokážou nám vrátit ztracený elán a při kontaktu s nimi si rychle 

uvědomíme, že možná právě tito lidé vidí mnohem dál, než mnozí z nás, kterým zrak 

slouží. V rámci praxe jsem měla možnost poznat způsob vzdělávání, jak na základních 

školách běžného typu, tak zejména na školách speciálních. Téma integrace mě oslovilo 

především díky možnosti sledovat její vlivy na chování, vnímání a vývoj osobnosti 

integrovaných žáků s postižením, to, jak se k nim staví jejich okolí, popř. jak funguje 

kolektiv, jehož členem takto znevýhodněné dítě je. Zastávám názor, že aktivní životní 

styl zrakově postižené osoby, může být přínosným v procesu její integrace. 

Bakalářská práce pojednává o problematice integrace žáků se zrakovým postižením do 

hodin tělesné výchovy. Integraci a současně také metodiku výuky v tělesné výchově 

zrakově postižených, vnímám jako velmi poučnou a zajímavou, zvláště z toho důvodu, 

že zrakovou percepci považuji za jeden z nejdůležitějších způsobů smyslového vnímání. 

Již od raného dětství se nejvíce naučíme nápodobou toho, co vidíme. Metoda pohybové 

nápodoby, nebo také nácvik nápodobou, je užitečným prostředkem právě při výuce 

malých dětí a žáků základních škol. U zrakově postižených je tomu ale jinak. Potřeba 

kompenzovat absenci zrakové percepce se může stát i pro učitele skvělou inspirací 

k neustálému zdokonalování vyučovacích metod. 

Domnívám se, že právě vyučovací metody a možnosti kompenzace jednotlivých cvičení 

pro takto postižené děti jsou prozatím u nás velkým otazníkem. Stále se potýkáme 

s nedostatkem literatury na toto téma. Velkým přínosem jsou pak vědecké články a 

konference, dotýkající se alespoň podobných témat.  

Empirická část bakalářské práce je zpracována v podobě kvalitativního výzkumu, 

metodou případové studie. Předmětem výzkumu je chlapec se zrakovým postižením 

integrovaný na základní škole. V mé práci byl pojmenován jako Petr. Pro splnění cíle 
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mého výzkumu se pokusím co nejlépe zodpovědět hlavní otázky. Tyto otázky budu 

zodpovídat za pomoci použití tří technik kvalitativního výzkumu. V závěru budu 

vycházet z kombinování techniky rozhovoru, dlouhodobého pozorování a analýzy 

odborné literatury. Vzhledem k tomu, že je Petr hlavním účastníkem integrace, pak pro 

mě očekávaným přínosem budou zejména samotné výpovědi chlapce.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Zrak a zrakové postižení 

 

Hovoříme-li o zrakových postiženích, je stěžejní, abych alespoň rámcově přiblížila 

fungování zraku a vidění u zdravého člověka. Zrak je pro nás velmi důležitým smyslem. 

Poskytuje prvotní, nekontaktní a globální informaci o předmětu. 

Smyslovými orgány zraku jsou oči, které představují určitý dálkový analyzátor. Jedním 

pohledem získá člověk obrovské množství informací ve velmi krátkém časovém úseku. 

Moravcová (2004) považuje zrak za jeden z dominantních smyslových vjemů, jehož 

oslabení nebo dokonce ztráta může způsobit řadu komplikací. Pokud k takovým 

poškozením dojde, nemusí se projevovat stejně. V mnoha případech záleží na typu a 

stupni vzniklého zrakového postižení. Omezení nebo ztráta zrakového vnímání, 

v jakékoli fázi života jedince, může determinovat jeho vývoj až k omezení rozvoje 

poznávacích procesů z důvodu senzorické deprivace.  

Následky poškození zraku jsou u každého člověka jiné, faktorů ovlivňujících rozsah a 

prognózu je mnoho. Člověk pak během chvíle může být zbaven možnosti přijímat až 

80% z celkového množství informací na které byl doposud zvyklý. Pro osobu, která se 

v takové situaci ocitne, je velmi složité vytvořit si představu o světě, kterým je 

obklopena. Jak uvedla Ludvíková (in Renotiérová, 2003), zrak ovlivňuje i rozvoj 

paměti, myšlení, pozornosti a řeči stejně tak jako rovinu emocionálně volní, má vliv na 

utváření našich představ, schopnost učení a správné užití paměťových stop. Senzorický 

defekt však vždy nemusí mít dopad na vývoj osobnosti a nemusí ji tedy radikálně 

změnit.  

Zrak nám tedy umožní zrakovou percepci, díky níž jsme schopni utvářet konkrétní 

představy o předmětech, pohybu, vzdálenostech, jsme schopni vidět. Vidění je 

podmíněno správnou funkcí oka, okohybných svalů a receptorů, které zajišťují kontakt 

s vnějším prostředím, vjemy a počitky. Receptory jsou úzce propojeny s činností 

nervového systému a mozku člověka. 
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Zrakové postižení je vadou, která narušuje kognitivní funkce, orientaci v prostoru i 

samostatný pohyb. Dle Požára (1987) můžeme psychické důsledky zrakového postižení 

rozdělit do několika rovin. První z nich bývá spjata s postižením zraku a kvalitou 

vizuální percepce, v oblasti poznávání se týká kvality počitků a představ. Další rovina 

představuje postižení osobnosti ve všeobecném pohledu. Vlivem postižení mohou být 

narušeny složky osobnosti v oblasti emocionality a vůle. Poslední rovina je vymezena 

jedincem a sociálním prostředím. Častým jevem je prolínání těchto pomyslných rovin. 

Díky zrakovému postižení dochází ke snížení rozsahu a rozmanitosti životních 

zkušeností. Vzniklý informační deficit se může projevit globálně ve všech oblastech, 

včetně snížené schopnosti pohybu, jelikož zrakově postižený nedokáže kontrolovat své 

okolní prostředí a stejně tak jako svou vlastní pozici v něm. Velmi častým problémem, 

zejména u dětí jsou senzorické deprivace.  

Ludvíková (in Renotiérová, 2003) definuje pojem zrakové postižení jako „absenci nebo 

nedostatečnost kvality zrakového vnímání.“ „Nedostatky zrakového vnímání mají 

rušivý vliv na vytvoření adekvátních reakcí na zrakové podněty a na rozvíjení 

poznávacích schopností.“ podotýká Monatová (1994) Za osoby se zrakovým postižením 

považujeme ty, kteří i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, optické 

apod.) mají přetrvávající potíže se získáním a zpracováním informací zrakovou cestou 

včetně orientace v prostoru. Jsou tímto omezováni ve svém soukromém i pracovním 

životě a mají celkově ztížené podmínky k životu. Každého člověka se zrakovým 

postižením lze dle objektivního měření v ordinaci očního lékaře zařadit do určité 

kategorie zrakových vad. 

Zrakové postižení můžeme tedy kategorizovat podle několika indicií. Může jimi být 

doba vzniku postižení, původ postižení, stupeň postižení nebo jej jednoduše 

kategorizujeme dle lékařské diagnózy, obsahující prognózu postižení. 
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2.2  Klasifikace zrakových vad 

 

Skupinu osob se zrakovým postižením lze rozdělit podle řady kritérií. Nejčastěji se 

můžeme setkat s dělením, které se primárně určuje dle hodnot zrakové ostrosti (vizu) a 

do jisté míry i stav zorného pole. V případě tohoto dělení je specifikována rozlišovací 

schopnost oka, která definuje dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty, čili 

odlišuje dva body v prostoru. Důležitým faktem je, zda se jedná o tzv. reparabilní defekt 

s upravitelnou korekcí zraku a zvratnou prognózou nebo o ireparabilní defekt, což je 

v našem případě degenerativní zrakové postižení, kde upravitelnost korekce zraku není 

možná. Klasifikace zrakových vad rovněž vychází z hledisek speciálně pedagogických a 

psychologických. 

Kromě těchto kritérií by se ale mělo přihlížet i k faktorům etiologie, doby vzniku 

postižení. Klasifikovat zrakové postižení podle doby vzniku, znamená oddělit zrakové 

poruchy vrozené (kongenitální, prenatální a perinatální) a získané (postnatální, juvenilní 

a senilní). Důležitým faktorem je také délka trvání zrakové vady. Mezi akutní patří 

krátkodobá zraková postižení. Osoby s dlouhodobým zrakovým postižením trpí 

chronickými vadami trvalého charakteru. Poslední skupinu tvoří osoby s recidivujícím 

zrakovým postižením, které se opakuje v nepravidelném časovém úseku.  

Zpracování klasifikace zrakového handicapu je také možné podle postižených funkcí 

oka. Zejména ztráty zrakové ostrosti, postižení šíře zorného pole, okulomotorické 

problémy, poruchy barvocitu a obtíže se zpracováním zrakových informací (Květoňová, 

1998). 

V pedagogických disciplínách však preferujeme členění dle stupně zrakových vad. 

Jedná se o diferenciaci osob slabozrakých, nevidomých, se zbytky zraku a s poruchami 

binokulárního vidění. Definice jednotlivých kategorií vad a jejich bližší popis 

nalezneme v následujících podkapitolách. 
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O různých stupních zrakových vad vypovídá i následující tabulka, kterou zpracovala 

Světová zdravotnická organizace, a podrobněji se jim budu věnovat v této kapitole. 

 

Tabulka č. 1: Kategorie zrakového postižení dle WHO (SONS ČR, 2012) 

Položka Druh zdravotního postižení 

1. Střední slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - 

minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového 

postižení 1  

2. Silná slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - 

minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového 

postižení 2  

3. Těžce slabý zrak  

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 

(0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie 

zrakového postižení 3  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 

funkčně zdatného oka pod 45 stupňů  

4. Praktická nevidomost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo 

omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální 

ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4  

5. Úplná nevidomost 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5  
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O četnosti zrakových vad referuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: 

„Dnes je na světě 45 miliónů nevidomých a toto číslo se v následujících 20 letech může 

až zdvojnásobit. Podle britských pramenů je v Evropě asi 11 milionů slabozrakých a asi 

1 milion nevidomých. Ve Velké Británii je těžce zrakově postižený každý šedesátý. Jiné 

zdroje uvádějí, že lidé se zrakovým postižením tvoří přibližně 1 - 1,5% z populace. 

Přesné statistiky neexistují ani v rámci jednotlivých zemí (SONS ČR, 2012).“ 

V tomto oddílu práce se tedy, jak už bylo naznačeno výše, budeme věnovat jednotlivým 

stupňům zrakových vad, které dělíme do následujících kategorií: 

 

 

2.2.1  Osoby slabozraké 

 

Kraus (1997) slabozrakost definuje jako „ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším 

oku pod 6/18 až 3/60 včetně“. Tuto kategorii dále člení na slabozrakost lehkou (od 6/18 

do 6/60) a těžkou (pod 6/60 do 3/60). Vítková (2004) přidává ještě jedno dělení. 

Nejméně závažnou formu nazvala jako lehkou slabozrakost, která popisuje visus od 

6/18 do 6/24. Druhým stupněm je střední slabozrakost, do níž spadá visus od 6/36 do 

6/60. Třetí a zároveň nejzávažnější stupeň je slabozrakost těžká, v těchto případech je 

visus pod 6/60. Finková (2007) se zaměřila na komplikující faktory slabozrakosti. Jedná 

se nejčastěji o poruchy barvocitu a nystagmus. Můžeme říci, že se jde o snížení zrakové 

ostrosti obou očí, a to i s optimální brýlovou korekcí, které je tak velké, že postiženému 

činí potíže v běžném životě. Slabozrakost je vadou orgánovou a neodstranitelnou. 

Poškozeno může být jak vnitřní tak vnější oko, zrakové dráhy nebo zrakové centrum. 

Může se jednat o vadu stacionární či progresivní, vrozenou i získanou. 
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2.2.2  Osoby nevidomé 

 

„Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60- světlocit 

(Kraus, 1997).“ Nevidomost dělíme na tři skupiny. Na praktickou nevidomost, 

skutečnou a plnou. Kraus (1997) uvádí, že rozdíl mezi jednotlivými skupinami 

nevidomosti spočívá v hodnotách poklesu centrální zrakové ostrosti a velikosti 

binokulárního zorného pole. 

Praktická nevidomost je pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/30 včetně s 

hodnotami zúžení centrálního zorného pole většími než 5 stupňů kolem centrální fixace 

a menšími než 10 stupňů. Skutečná slepota je vyjádřena poklesem centrální zrakové 

ostrosti pod 1/60. Světlocit v tomto případě má ještě správnou projekci. Zúžení 

centrálního zorného pole dosahuje pod 5 stupňů, aniž by byla porušena centrální fixace. 

Plná slepota nastává v případě, pokud dochází k chybné světelné projekci, která může 

gradovat až do ztráty světlocitu. Květoňová (2010) uvádí totální slepotu jako stav, kdy 

je zachován světlocit, což nám umožňuje rozlišovat světlo a tmu. Lidé trpící totální 

slepotou ale nejsou schopni určit, odkud světlo přichází, mají špatnou projekci až po 

ztrátu světlocitu, tzv. amaurózu. Zpravidla se tímto termínem označuje trvalá, úplná a 

nevyléčitelná ztráta zraku bez světlocitu. 

 

 

2.2.3  Osoby se zbytky zraku 

 

Osoby se zbytky zraku jsou kategorií zahrnující děti, mládež a dospělé, kteří se nachází 

na hranici mezi osobami slabozrakými až prakticky nevidomými. Při prostorové 

orientaci využívají tito lidé ve většině případů bílou hůl. „Mezi slabozrakostí a 

nevidomostí je hraniční oblast zbytků zraku, která bývá oftalmology definována v 

mezích zrakové ostrosti 3/60- 0,5/60 (Finková, 2007).“ Každý resort, do jehož 

povinností patří péče o zdravotně postižené, tím míníme především školství nebo 
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zdravotnictví, má však pro klasifikaci zrakově postižených mírně odlišnou terminologii. 

Flenerová (1985) uvádí, že se jedná o „děti, mladistvé a dospělé, jejichž vada zraku 

spočívá ve vadě nebo poruše zrakového orgánu takového rozsahu, že dochází k 

postižení zrakového vnímání na stupni zbytků zraku.“ Jesenský (1995) jedince s touto 

diagnózou popisuje jako osoby, které jsou schopné vidět světlo a mají schopnost se 

podle něj orientovat a využívat ho tak ke zlepšení kvality svého života a usnadnění 

mnoha běžných činností. 

Finková (2007) upozorňuje, že takto postižení jedinci „ musí vynakládat velké úsilí, aby 

zrakem objekty či aktivity rozeznali, úkony správně vykonali, aby si neublížili a aby ani 

neohrozili ostatní. Tím, že se nad vším, co dělají, musí hluboce ohýbat a často své tělo 

situovat do nepřirozené polohy, trpí po stránce fyzické, ale současně pod velkou mírou 

koncentrace, kterou musí každou akci doprovázet je zatěžována i jejich psychika.“ Po 

psychické stránce je pro takto postižené osoby velmi důležité znát přesně diagnózu a 

prognózu postižení. Jinak budou své postižení vnímat lidé s vrozenou vadou a jinak ti, 

kteří tuto vadu získali. S ohledem na diagnostiku lze osoby se zbytky zraku rovněž 

rozdělit na kategorii ustálenou, progredující, ale i zlepšující se. Bohužel tato skutečnost 

nemění nic na faktu, že osoby se zbytky zraku trpí především snížením a deformováním 

zrakové schopnosti. Z toho vyplývá nejen následné narušení představ, snižování 

grafických schopností, ale především omezení v pracovních příležitostech. Spousta 

činností se dá korigovat za pomoci využití speciálních pomůcek, ale základem by mělo 

být dodržování zásad zrakové hygieny. 

 

 

2.2.4  Osoby s poruchami binokulárního vidění 

 

Poruchy binokulárního vidění řadíme mezi funkční poruchy, které způsobují částečné 

omezení zrakové funkce jednoho oka. Odehnal (in Rozsíval, 2006) definuje jednoduché 

binokulární vidění jako schopnost mozku spojit obrazy obou očí v jeden prostorový 

vjem. Tato získaná schopnost je nám umožněna na základě dokonalé senzomotorické 
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koordinace očí, vyvíjí se po narození s dozráváním sítnice a její žluté skvrny. S tímto 

koresponduje i vymezení Vítkové (1999), která taktéž uvádí: „binokulární vidění je 

koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření jednoduchého 

a prostorového obrazu pozorovaného předmětu.“ 

Jedná se o nejpočetnější skupinu poruch, které jsou doprovázeny narušením 

prostorového vnímání a hloubky prostoru. Způsobují opožděné motorické reakce a 

snižují úroveň zrakové percepce. „Nedostatky zrakové percepce mají rušivý vliv na 

vytváření adekvátních reakcí a rozvoj poznávacích schopností. Nejvíce je zasaženo 

vnímání konkrétních předmětů (Monatová, 1994).“  

„Spolupráce obou očí se vyvíjí postupně a uplatňuje se při ní konvergence a akomodace 

(Monatová, 1994).“ O vývoji spolupráce očí píše Vítková (1999), dělí vývoj 

binokulárního vidění do několika etap odvíjejících se od věku dítěte. Nejprve se věnuje 

popisu fixačního reflexu, který se objevuje od narození až do druhého měsíce, kdy dítě 

začíná používat nejprve převážně jedno oko, druhé může fyziologicky zašilhat. 

Binokulární reflex, schopnost dítěte používat obě oči, se vyvine ve druhém měsíci 

života. O měsíc později se projevuje reflex konvergence, dítě je schopno sledovat 

předměty bližší i vzdálenější. Ve čtvrtém měsíci se pak upevní reflex akomodace, 

neboli zaostřování. A v šestém měsíci věku už je dítě schopno spojovat obrazy v jeden 

smyslový vjem, tento jev se nazývá reflex fúze. Od devátého měsíce se upevňují 

binokulární reflexy. A konečně v jednom roce dochází k rozvoji prostorového vidění a 

zdokonaluje se vztah mezi akomodací a konvergencí. Až do šesti let se pak binokulární 

reflexy stabilizují.  

„Zasáhne-li do výše uvedených etap nějaká porucha, normální vývoj se přeruší a 

pokračuje patologicky. Vzniká tak šilhání, tupozrakost a anomální retinální 

korespondence (Hromádková, 1995).“ 
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Amblyopie (tupozrakost) 

Monatová (1994) charakterizuje tupozrakost jako typický projev podprůměrné zrakové 

ostrosti, který má za následek ve většině případů vznik dalekozrakosti. Vada vzniká 

obvykle ve velmi útlém věku a zpravidla na jednom oku, které postrádá nezbytné 

podmínky k rozvoji vidění. Nevyvinutý zrak dovoluje dítěti rozeznat pohyb předmětů, 

bohužel už ale nezaregistruje detaily na objektech. Finková (2007) uvádí: „Amblyopie 

je komplexní porucha a postihuje především centrální vidění. Zhoršena je tedy zraková 

ostrost.“ Toto tvrzení můžeme rozšířit o jednu z novějších definic pojmu uváděným 

Krausem (1997), podle níž je amblyopie „abnormální vývoj vidění, které je klinicky 

definováno jako snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných 

známek oční nemoci.“ Hycl (2003) rozpracoval ve své knize koncept tří základních typů 

tupozrakosti. Nejzávažnějším typem je neléčitelná kongenitální amblyopie, kterou 

vyvolá organická léze optického systému. Další typ vznikne obvykle do 4 let věku 

dítěte, a to ze zástavy vývoje, jeho příčinou je strabismus, ametropie či anizometropie. 

Po dokončení vývoje dítěte může dojít k úplné ztrátě funkčnosti oka, příčinou může být 

např. katakarta. V případě nápravy amblyopie „je nutná krycí okluze vedoucího oka. Při 

aktivní pleoptice tupozraké oko aktivně provádí úkoly za pomoci hmatu, sluchu a 

paměti (Vítková, 1999).“ Rozsíval (2006) dělí amblyopii na formy, jež jsou spojeny se 

šilháním. Z těchto při dominantním snížení zrakové ostrosti dojde k aktivnímu útlumu 

vjemů šilhajícího oka. Dále zmiňuje formy deprivační, způsobené organickou vadou, 

jakou může být např. katakarta. Anisometropická amblyopie dle autora nastává, je-li 

rozdíl v refrakci obou očí impulzem centrální inhibice oka s vyšší dioptrickou vadou. 

Naproti tomu ametropická amblyopie jako je astigmatismus, se vyznačuje 

nekorigovanými většími dioptrickými vadami obou očí, které mohou být způsobeny 

rovněž pozdní korekcí refrakčních vad. 
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Strabismus (šilhání) 

Finková (2007) popisuje šilhání jako poruchu vzájemné spolupráce očí, stojících 

v rovnovážném postavení. Jejich osy nejsou rovnoběžné, proto obraz na sítnici obou očí 

nevzniká na totožných místech, tudíž nemůže dojít ani k jejich úplnému překrytí, ale 

objevuje se tzv. diplopie, dvojité vidění. V důsledku nastalého nedokonalého překrytí 

obrazů na sítnici nemůže vzniknout prostorový vjem. Strabismus definuje taktéž 

Hromádková (1995), a to jako „stav, kdy při fixaci určitého předmětu nablízko nebo do 

dálky se osy očí neprotínají v témže bodě“.  Monatová (1994) se domnívá, že ke vzniku 

strabismu nevede každé snížení zrakové ostrosti, důležitým faktorem je především věk 

dítěte, v němž k tomuto poklesu ostrosti dojde.  Pokud má dítě sníženou ostrost už od 

nejútlejšího věku, je vznik strabismu mnohem pravděpodobnější, jelikož u malých dětí 

je snaha o spojení obrazů z obou sítnic méně upevněna. Nestejné vidění snižuje snahu 

po sloučení sítnicových obrazů. Největší výskyt šilhavosti je mezi 2.-3. rokem, kdy mají 

děti největší zájem vidět dobře předměty a jevy ve svém okolí. Na výskyt šilhání může 

mít vliv tělesné oslabení. Bývá pravidlem, že čím později začne dítě šilhat, tím méně 

bývá tupozraké. Pokud se však šilhavost vyvine a léčí se pozdě, stane se výrazným 

problémem, který je jen těžko korigovatelný. Dle Vítkové (1999) lze začít s nápravou 

strabismu nasazením brýlové korekce. Dále se provádí pleopticko-ortoptická cvičení, 

léčba medikamenty a nebo chirurgický zákrok provedený na postiženém oku. 

Diagnostikovat lze také pseudostrabismus, což je zdánlivá šilhavost. Obecně se 

vyskytuje u kojenců a batolat. Porucha se dá zmírnit nebo úplně odstranit. Záleží na 

věku jedince a na tom, po jak dlouhé době od vzniku poruchy se aplikuje správná 

terapie. Horní věkovou hranici úspěšné léčby popisuje každý autor odlišně, většinou se 

pohybujeme v rozmezí mezi šestým a devátým rokem života dítěte. Výsledná úspěšnost 

terapeutické léčby je individuální. Tyto děti mají nepřesné motorické reakce na zrakové 

podněty, špatně vnímají prostor a pomalu si utváří ucelené představy. 
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2.3  Odborná terminologie  

 

2.3.1  Oftalmopedie, tyflopedie, optopedie 

 

Oftalmopedie, stejně jako tyflopedie se zabývají fyziologií a patologií zrakového 

ústrojí. Rovněž zkoumají vady zraku a především výchovu a vzdělávání osob se 

zrakovým postižením. Můžeme tedy říci, že jsou součástí speciální pedagogiky. 

V zahraničí se také běžně užívá názvu speciální pedagogika zrakově postižených nebo i 

Visual Impairment, Special Education for Blind and Partially Sighted případně se 

setkáme s německým termínem Sehbehinderung. Předmětem zkoumání tyflopedie je 

osoba se zrakovým postižením a podmínky, při nichž můžeme dosáhnout uvedených 

cílů ve vzdělávání a zkvalitňování jejího života, a to vždy s ohledem na individualitu 

osobnosti jedince a s přihlédnutím ke zvláštnosti jeho fyzického i duševního vývoje. 

Sovák (1986) pracuje s termínem optopedie, jež podle něj představuje úsek speciální 

pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob postižených 

poruchami vidění. Pokud budeme zkoumat původ slov, pak oftalmopedie se sestává 

z řeckého slova ophtalmos, jež znamená oko a paidea, označující v překladu výchovu. 

Tyflopedie, z řeckého typhlos, které se významově rovná slovu slepý. Definici 

tyflopedie poskytuje Defektologický slovník: „věda o speciální výchově a vzdělávání 

zrakově postižených osob (Sovák, 2000).“ Tyto fakta bychom mohli považovat za 

důsledek toho, že na tyto termíny můžeme nahlížet jako na synonyma.  

Dle Finkové (2007) se tyflopedie snaží o maximální rozvoj jedince se zrakovým 

postižením, tedy o vrchol socializace, také pomáhá při edukaci a připravuje pro 

pracovní zařazení. Těsné vazby má například s tyflologií, kterou Jesenský (2000) popsal 

jako „vědní obor, který se zabývá zrakově handicapovaným člověkem, jeho dimenzemi 

a prostředím. Rozpoznává obecné otázky utváření zrakově handicapovaného člověka a 

kvalit jeho života.“ Je tedy zřejmé, že možností, jak definovat tento obor, existuje velké 

množství. Pro nás je ale zásadní, že si klade za cíl prostřednictvím vzdělávání co nejvíce 

zkvalitnit život zrakově postižených. 
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2.3.2  Integrace 

 

„Integraci (z latinského integer = neporušený) můžeme vymezit jako snahu o úplné 

zapojení handicapovaného jedince, splynutí, začlenění a zapojení ve společnosti.   

WHO definuje integraci jako sociální rehabilitaci, jako schopnost osoby podílet se na 

obvyklých sociálních procesech (Fischer, 2008).“ 

Integraci lze z globálního hlediska chápat jako „spolužití postižených a nepostižených 

při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin ( Jesenský, 1995/ sec. cit.  

Slowík, 2007).“ Z hlediska sociálního probíhá integrace obecně vzato ve společnosti, 

jako majoritní většině. V dospělosti mají lidé se zdravotním postižením možnost se 

integrovat do mnoha zaměstnání, v rámci pracovní integrace.   

“Školní integraci chápeme jako prostředek k dosažení sociální integrace. Ta může být 

chápána jako adekvátní socializace integrujícího se jedince do sociální reality (Vítková, 

2004).“ Finková (2007) popisuje školní integraci jako složitý proces, na kterém se 

podílí množství rozlišných faktorů. Jedním z nejdůležitějších je připravenost 

postiženého dítěte pro integraci. Ta se posuzuje zejména na základě jeho schopností, 

dovedností, temperamentu a charakteru. Velmi důležitá je také funkčnost rodiny žáka i 

to, zda je rodina připravena na situace, které mohou v budoucnu v důsledku integrace 

nastat. Při integraci zrakově postiženého žáka je velmi důležitá také spolupráce se 

školským zařízením, které by si mělo být vědomo nutnosti odstranění problémových 

bariér. Pokud je potřeba, učinění vhodných stavebních opatření pro zjednodušení výuky 

a pohybu zrakově postiženého žáka ve škole. Pro zjednodušení začlenění žáka do 

výuky, by měla být celá třída včetně rodičů ostatních dětí, seznámena s fakty zrakového 

postižení a samozřejmě i s jednoduchým manuálem kontaktu s takto postiženým žákem. 

Spurník (in Vyskočilová, 2010) řeší integraci v širších celo-sociálních souvislostech a 

definuje ji jako obsažnější proces, který vede ke spojování ve vyšší celek. Jedná se o 

sjednocení, chcete-li ucelení nebo splynutí všech lidí bez ohledu na jejich rozdílnost. 

Samotný proces integrace si žádá bezúhonnost, ba i statečnost.  „Má-li tedy integrace 

znamenat obnovení, či dokonce osvěžení společnosti, znamená to především úsilí o 
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dosažení souhry všech orgánů, které dohromady tvoří organismus, kterému říkáme 

společnost.“ 

 

 

2.3.3  Inkluze 

 

Mimo termín integrace se v odborných textech objevuje taktéž termín inkluze. Tento 

pojem můžeme najít v historii převážně v anglické literatuře a dnes už i u nás ve spojení 

se zdravotně postiženými, nebo žáky se speciálními potřebami.  

Koncept integrace a jeho konkrétní uplatnění v pedagogické praxi popisuje Lebeer 

(2006) jako „uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní 

vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží na 

druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonu žáků.“  

Booth (2002) vyzdvihuje inkluzi jako změnu, nekonečný proces zkvalitňování učení a 

integrace, který by se pro nás pedagogy měl stát především ideálem, kterého se snažíme 

dosáhnout. Popisuje ji jako zahrnutí nebo přijetí do společnosti jako celku. Ve své 

publikaci předkládá způsoby, kterými by se dalo zlepšit působení škol v souladu 

s inkluzivními hodnotami. Na vrchol hodnot staví rovnoprávnost a stejnou důležitost 

všech osob, které se do inkluze zapojují. Předpokladem je zvýšení míry zapojení 

studentů do vzdělávacího procesu a do komunity, což koresponduje se snižováním míry 

segregace. Popisuje inkluzi jako globální proces, který vyžaduje změnu prakticky v celé 

společnosti. Vítková (2004) taktéž upozorňuje na fakt, že inkluze má ve srovnání 

s integrací širší smysl, ať už hodnotíme samotný význam pojmu, nebo způsoby 

praktické aplikace.
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Pro lepší orientaci v terminologii uvádím přehled vztahů mezi integrací a inkluzí 

(Kocurová, 2002) : 

 

Tabulka č. 2: Vztah mezi integrací a inkluzí (Kocurová, 2002, s. 17) 

Integrace Inkluze 

Zaměření na potřeby jedince 

s postižením 

Zaměření na potřeby všech 

vzdělávaných 

expertízy specialistů expertízy běžných učitelů 

speciální intervence dobrá výuka pro všechny 

prospěch pro integrovaného žáka prospěch pro všechny žáky 

dílčí změna prostředí celková změna školy 

zaměření na vzdělávaného žáka s 

postižením zaměření na skupinu a školu 

speciální programy pro žáka 

s postižením celková strategie učitele 

hodnocení studenta expertem 

hodnocení učitelem, zaměření na 

vzdělávací faktory 
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2.4  Integrace žáků se zrakovým postižením 

 

V současné době se stala integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami velkým 

trendem. Do povědomí se pomalu dostává také integrace zrakově postižených. Stejně 

jako všechny formy vzdělávání, které se liší od tzv. normy, má své klady i zápory. Je 

velmi důležité zvážit rozhodnutí o vzdělávání zrakově postiženého žáka individuálně, 

s ohledem na jeho potřeby v rovině psychické a sociální. Základní variantou školství 

pro osoby s postižením stále zůstávají speciální školy. V našem případě školy pro 

zrakově postižené.  

O přijetí žáků do speciálních škol rozhodují především dvě kriteria, stupeň zrakového 

postižení a prognóza zrakové vady. Žáci, kteří nemohou být vzděláváni obvyklými 

metodami, z důvodu jejich zrakového handicapu mají možnost speciálního školství. 

Speciální školy jsou bohužel převážně ve velkých městech. To pro mnoho rodin 

znamená také obavy, zda vyslat své postižené dítě, do někdy i více než sto kilometrů 

vzdálených velkých měst. Zde mají tyto děti možnost ubytování v internátech. Rodičům 

v jejich rozhodnutí pomáhají speciální pedagogové či psychologové. Je třeba si 

uvědomit reálné klady a zápory dvou rozlišných typů vzdělávání.  

Bez jakýchkoli subjektivních názorů můžeme označit speciální vzdělávání za běžnější 

variantu. Zřejmě pro výhodu odbornosti pedagogického personálu, množství speciálních 

pomůcek nebo možnosti pohybu a výuky v prostorách upravených danému handicapu. 

Kritériem může být rovněž fakt, že integrovaní žáci se zrakovým postižením nemají 

tolik příležitostí setkávat se s vrstevníky, kteří jsou zrakově handicapovaní. Takto 

integrovaní žáci později mohou mít problém se sociálním začleněním. Nedostává se jim 

možnosti konfrontovat své prožitky se stejně postiženými dětmi. V takových případech 

dojde ke ztrátě zpětné vazby, která je zvláště pro děti velmi důležitá. Individuální 

přístup je usnadněn menším počtem žáků ve třídě, což v integrovaném vzdělávání je 

bohužel problém.   

Integrace musí splňovat velké množství podmínek, na jejichž základě může dojít 

k jejímu uskutečnění. Některé jsem už nastínila, a proto uvedu ta kritéria, které považuji 

za podstatné ke splnění úspěšné pozitivní integrace. „Integrovaný žák musí být schopen 
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plnit požadavky učebního plánu bez výraznějšího omezení, přičemž by neměl 

vyžadovat nadměrnou individuální péči pedagoga v průběhu vyučovacího procesu, 

který zároveň nesmí svým chováním nebo projevy narušovat (Jesenský, 1995).“  Müller 

(2001) uvádí, že by se měl integrovaný žák pozitivně zapojit do všech akcí školy spolu 

s ostatními žáky. Samotná integrace nesmí jakkoli negativně ovlivňovat své okolí.  

Mezi náležitosti, které jsou potřeba před integrováním žáka do výuky, patří v první řadě 

souhlas zákonného zástupce žáka a vyjádření speciálního pedagoga nebo osoby 

zajišťující speciální péči přímo ve škole. 

 Integrace zajišťuje pozitivní přípravu žáka do budoucna, k samostatnému životu 

v běžném prostředí a také možnost lepšího výběru dalšího studia nebo práce. Vycházím 

z předpokladu, že skrze integraci může bystrý žák dosáhnout kvalitnějšího základního 

vzdělání a pro začátek také získat více zážitků, vědomostí a zkušeností do života. 

Snadněji se pak dostane do dalšího úseku studia a bude si moci pro své povolání vybrat 

téměř jakoukoli střední a vysokou školu. Všechny tyto předpoklady jsou prvním 

krokem k co nejkvalitnějšímu životu člověka s postižením. V dospělosti se postižený 

stává nezávislým, dokáže bez problémů komunikovat a pracovat v kolektivu intaktních 

spolupracovníků bez cizí pomoci.  Velkou roli pro sociální integraci tedy hraje složení 

třídního kolektivu.  

S integrovaným vzděláváním zrakově postižených žáků v českém prostředí počítají 

rámcové vzdělávací programy. Přístup ke vzdělávání integrovaných žáků na 

konkrétních školách musí být rozpracován ve školních vzdělávacích programech. 

Nezbytnou součástí výuky každého integrovaného žáka, se speciálními vzdělávacími 

potřebami, je individuální vzdělávací plán (IVP). Vypracování IVP se zpravidla provádí 

před nastoupením žáka do školy, nejpozději však jeden měsíc po nástupu.  Musí být 

zhotoven ve spolupráci školského poradenského zařízení a zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka. Při vytváření individuálního vzdělávacího plánu je třeba zvážit 

účast asistenta pedagoga ve výuce. 
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2.4.1  Školní integrace  

 

V této kapitole se budeme podrobněji zabývat integrací v pedagogice. Integrování žáků 

s postižením do běžných škol se v ČR začalo uplatňovat teprve v 90. letech. V této době 

v západních zemích byla integrace již standardně fungujícím způsobem výuky, jež 

nabízel žákům s postižením možnost vzdělávat se ve školách běžného typu.  

Poprvé v 90. letech se integrace žáků s postižením do běžných škol stala v České 

republice skutečností. Byla to doba, kdy ve světě integrace nebyla jen známým pojmem, 

ale fungujícím způsobem výuky, který nabídl žákům s postižením možnost navštěvovat 

školy běžného typu. Na začátku se v Čechách jednalo spíše o improvizované snahy a 

pokusy inspirované zahraničím. Nevýhodou integrace dle Finkové (2007) „může být 

nepřipravenost školy a pedagogického personálu na tuto situaci, která povede k 

degradaci výchovně-vzdělávacího procesu zrakově postiženého žáka.“ 

V roce 1991 byla přijata vyhláška o základních školách, v níž byla poprvé uvedena 

možnost vzdělávání zdravotně postižených žáků ve školách běžného typu. Integrace 

zdravotně postižených však nebyla zanesena v zákoně, ale pouze formou vyhlášky 

upravovala činnost určitých typů škol. Nakonec byla integrace i přes všechny problémy 

zapracována do nové verze školského zákona platícího od roku 1995. Školský zákon je 

v současnosti primární právní normou, která upravuje základní vztahy ve školství. 1. 

ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. 

Michalík (in Renotiérová, 2003) zmiňuje důležitost nejen českých ale i mezinárodních a 

národních dokumentů v procesu integrace. Valným shromážděním OSN roku 1993 byla 

zakotvena Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním 

postižením a jejich „aplikaci“ měl obsáhnout Národní plán pro vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením. Národní plán svým obsahem vymezuje hlavní cíle 

vzdělávání občanů se zdravotním postižením. Těmi jsou zajištění rovného přístupu a 

prevence, popřípadě odstranění diskriminace. V rámci pravidla rovného přístupu se plán 
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zavazuje k přijímání opatření nejen legislativního charakteru, ale také pedagogického, 

personálního, ekonomického a technického. Současně umožňuje vzdělávání v obou 

základních proudech vzdělávání hlavním i speciálním. Prezentuje školní integraci jako 

důležitý faktor prevence sociálního vyloučení a nevnímá ji jen jako pedagogické 

opatření nebo jeden z moderní vzdělávacích trendů. Vzdělání se tak stává základním 

lidským právem pyšnícím se univerzální lidskou hodnotou. 

Vítková (2004) nabízí pohled na integraci z hlediska pedagogického. Popisuje ji jako 

proces, který je na začátku vývoje a pouze reflektuje „snahy o umístění žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do prostředí hlavního vzdělávacího proudu.“ 

Jesenský (1995) ji však již chápe jako „dynamický postupně rozvíjející se pedagogický 

jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni 

vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním 

podílu na řešení výchovně-vzdělávacích situací.“ 

Směrnice MŠMT upravující integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

škol a školských zařízení udává možnosti zajištění speciálních vzdělávacích potřeb 

formou individuální integrace, skupinové integrace nebo ve škole samostatně určené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální vzdělávání). „Pomocí nařízení, 

metodických pokynů, vyhlášek a zákonů se MŠMT snaží o zajištění rovného přístupu 

ke vzdělání, a to s ohledem na schopnosti, dovednosti, cíle a přání zrakově postiženého 

dítěte či jeho rodičů (Finková, 2007).“ 

V České republice probíhá integrace dvojího typu. První typ nazýváme individuální 

integrace, kde je objektem integrace jednotlivec. Individuálně integrovaný žák 

navštěvuje školu, která není primárně určena pro žáky se speciálními potřebami nebo je 

integrován ve třídě speciální školy samostatně určené pro žáky s jiným druhem a 

stupněm postižení. Zde je vyučován dle individuálního vzdělávacího programu, jenž mu 

zajišťuje odpovídající podmínky pro vzdělávání. Žák má možnost osobní asistence, 

která obvykle usnadní průběh integrace. Druhým typem je skupinová integrace do 

speciálně zřizovaných speciálních tříd.  

Průcha (2003) nahlíží na integraci podobně jako Vítková (2004). Zaměřují se rovněž na 

zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a 
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do běžných škol. Podrobněji zkoumá přístupy a způsoby využívané při integraci. 

Jednoduše by se tedy dalo říci, že s rostoucí popularitou vychází na povrch rovněž 

nedostatky, které od nepaměti integraci a zrakově postižené provází. Je tedy 

pochopitelné, že jsou mezi námi lidé, kteří s integrací v běžných školách nesouhlasí. 

 

 

2.4.2  Speciálně pedagogická centra 

 

Speciálně pedagogická centra pro zdravotně postižené (SPC pro ZP) a poradenská 

zařízení úzce souvisí s procesem školní integrace. Důvodem je vzájemná provázanost 

spolupráce školy a poradenského centra, institucí, které spojuje péče o integrovaného 

žáka a komunikace s jeho rodinou. Z tohoto důvodu jsou zřizována jako účelová 

školská zařízení. Náplň a charakteristiku práce, která je v dnešní době pro pracovníky 

pedagogických center spíše posláním, vymezuje vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  

„Poradenské služby jsou realizovány několika způsoby. Základní formou by mělo být 

poradenství přímo v rodině, ve škole či zařízení, které dítě navštěvuje. Ambulantní 

forma, kdy se s dítětem pracuje přímo v prostorách SPC, by měla být spíše doplňkem 

a nikoli základem poradenských služeb (Renotiérová, 2003).“  

Navzdory nízkému platovému ohodnocení a neustálému zvyšování nároků na práci 

zaměstnanců služeb, má poradenská praxe v České republice vysokou úroveň a dlouhou 

tradici. Kvalitu služeb pedagogických center můžeme v současnosti srovnat se 

zahraničními systémy a to především díky neustálým změnám vzdělávací koncepce 

v legislativě.  

Pokud se jedná o služby osobám a žákům se zrakovým postižením, pak téměř v každém 

větším městě fungují speciálně pedagogická centra. Ta zajišťují komplexní péči a 

služby zrakově postiženým žákům, jejich rodinám i pedagogům. Takto se děje zpravidla 

do 18 let, než žák ukončí školní docházku. SPC pro zrakově postižené se stejně jako 

ostatní speciálně pedagogická centra řídí podle stejné vyhlášky č. 72/2005 Sb., která 
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přesně definuje náplň práce a povinnosti zaměstnanců SPC ke konkrétním kategoriím 

osob se zrakovým postižením nebo k žákům předškolního a školního věku. 

 S ohledem na množství povinností plynoucích z této profese, budu uvádět alespoň 

služby, které mají své místo v procesu integrace zrakově handicapovaných. Úkolem 

poradenského zařízení je provést speciálně pedagogická vyšetření, popřípadě 

psychologická vyšetření, která jsou zanesena včetně výsledků do obsahové stránky IVP. 

Platí po dobu jednoho školního roku, během kterého jej školské poradenské zařízení 

dvakrát zkontroluje a vyhodnotí jeho dodržování. Speciální pedagog posuzuje školní 

zralost. Zajišťuje IVP a výchovně vzdělávací programy pro integrované děti. Tato 

činnost se provádí na základě konzultací s učiteli a spoluprací školy, kde je žák 

integrován. Jestliže žák stále nemá vhodnou školu k integraci, postará se o jeho vhodné 

umístění SPC. V mnoha případech má integrovaný žák školou přidělenou asistentku 

pedagoga. Ta mu usnadňuje a zabezpečuje rovný přístup k informacím, je mu 

nápomocná při pohybu ve škole, včetně přestávek. Rovněž s ním navštěvuje všechny 

školní akce a snaží se žáka vést k samostatnosti. Ve škole jsou tito pracovníci pro 

pedagogy skvělými asistenty a konzultanty v odborných otázkách týkajících se 

zrakových postižení. Určují s pomocí řady pedagogicko-diagnostických nástrojů míru 

speciálně pedagogických potřeb zrakově postiženého žáka a hodnotí ji prostřednictvím 

vývojové škály. Samozřejmostí je, že spolupracují a komunikují s pedagogickým 

personálem, rodiči žáka i jeho spolužáky. Diagnostiku u zrakových vad provádí 

oftalmologové. 

 

 

2.4.3  Legislativní úprava integrace 

 

V této kapitole budou uvedeny způsoby průběhu integrace a legislativních opatření, 

které se v České republice školní integrací zabývají. 

Do roku 1989 u nás v podstatě neexistovaly osnovy ani učebnice pro speciální školy, 

stejně jako služby, které by zajišťovali zdravotní péči o postižené. Po roce 1989 se 
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k nám s nástupem demokracie dostávají zahraniční trendy. Netýkají se jen kulturního 

života, ale také vzdělávání zdravotně postižených osob. V případě dětí dochází k jejich 

začleňování do běžných typů škol a zařízení. Testují se první speciální pomůcky, které 

mají pomoct při orientaci. Zavádějí se rekvalifikační kurzy a chráněná zaměstnání ve 

specializovaných podnicích, v nichž mohou handicapovaní lidé pracovat. 

„Nejzásadnější koncepční změnou, k níž se v našem školství po roce 1989 dospělo, je 

skutečnost, že výchova a vzdělávání postižených dětí a mladistvých přestává být 

doménou speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání se 

postupně stává záležitostí všech typů škol a školských zařízení (Vítková, 2004).“ 

Vzhledem k rychlému rozšíření integračních trendů, vznikla také legislativní podpora, 

která nastolila konkrétní podobu práv a povinností všech účastníků integrace. Tímto 

byli do legislativy zahrnuti všichni, kteří se na integraci podíleli. Od samotných žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami přes zákonné zástupce, pedagogy až po ředitele 

škol. 

„Základním dokumentem upravující práva dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, je 

Úmluva o právech dítěte, která potvrzuje zákaz diskriminace kteréhokoliv dítěte se 

zdravotním postižením (Michalík, 2002).“ Úmluva je jedinečnou součástí legislativního 

systému, jelikož upravuje práva všech dětí a zakazuje jejich diskriminaci. Proto je její 

moc nadřazená všem zákonům. Tento dokument neřeší podmínky integrace, ale 

zakazuje segregaci dětí se zdravotním postižením a současně hájí zájmy a práva dítěte. 

Stává se tak hlavním činitelem v jednání sociálních a vzdělávacích institucí a zároveň 

tedy i státních a správních orgánů.  

Jedním z důležitých mezníků v našich dějinách byl článek č. 33 Listiny práv a svobod, 

zapsaný v ústavě České republiky. Ten upouští od možnosti osvobození ze školní 

docházky. V roce 1999 byly schváleny cíle vzdělávací politiky. Na základě těchto cílů, 

následně v roce 2001, vznikl Národní program rozvoje Bílá Kniha. „Bílá kniha je pojata 

jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a 

rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve 

střednědobém horizontu (Vítková, 2004).“ 



 

32 

Nejvýznamnějším národním právním dokumentem byl zákon č. 561/2004 Sb., tzv. 

školský zákon, který dnem 1. ledna 2012 nahradil zákon č. 472/2011 Sb. Novela zanesla 

do školského zákona spoustu změn, zvláště právní úpravu dotýkající se činnosti 

mateřských škol a jejího vedení. Došlo ke zpřísnění povolování odkladu povinné školní 

docházky a kontrolování uznávání vysvědčení ze zahraničí. Zejména v souvislosti 

s plněním povinné školní docházky bychom mohli Školský zákon nazvat 

proinkluzivním.  

Paragraf č. 2 hovoří o rovném přístupu ke vzdělávání pro všechny občany členských 

států EU, tím máme na mysli bez jakékoli diskriminace. K dosažení tohoto cíle je nutné, 

aby zákon zohledňoval také vzdělávací potřeby každého jednotlivce. Další neméně 

významný je paragraf č. 35 upravující podmínky přijetí dítěte se zdravotním postižením 

či jiným handicapem do spádové školy.  

V tomto paragrafu je zakotvena povinnost přijmout všechny žáky ze spádové oblasti, 

pro kterou je škola určena. Dnes tvoří jedinou výjimku situace, kdy je prokazatelně 

naplněna kapacita spádové školy.  

Pokud se prokáže, že rodiče jednají v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, uplatní stát 

svá opatření stanovená v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Paragraf 16, odst. 9 školského zákona, dává možnost řediteli školy, aby se souhlasem 

krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává žák s postižením, 

zřídil funkci asistenta pedagoga. Na školský zákon navazuje vyhláška 72 ze dne 9. 

února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.  

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

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a její 

novela vyhláška č. 147/2011 Sb. specifikují a upravují podmínky pro speciální 

vzdělávání. V platnosti dále zůstávají ustanovení vyhlášky č. 73/2005 Sb., které nebyly 

novelizovány. Stanovy určují nárok na speciální vzdělávání pro žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami, a to v rozsahu a stupni, který vyžaduje začlenění do speciálně 

vzdělávacího systému. Paragraf č. 7 specifikuje náplň činnosti asistenta pedagoga a 

současně podmínky pro podání žádosti o zřízení místa asistenta pedagoga. 
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Kategorizace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami uvedená ve školském zákoně je 

horizontálně členěna na žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

sociálním znevýhodněním. Toto dělení je však limitováno předem nastavenými kritérii 

a nelze ho takto obecné podobě jednoduše aplikovat na jednotlivce v praxi. V mnoha 

případech nemůžeme přesně vymezit, do jaké kategorie by měl být žák zařazen. Každé 

dítě je posuzováno individuálně dle jeho speciálních potřeb. 

Tato vyhláška zároveň obsahuje způsoby možné integrace žáků do škol. „Integrace 

probíhá různě, buď formou jejich individuálního začlenění do běžné třídy s různou 

formou podpory a servisních služeb, často za přítomnosti druhého učitele (team 

teaching) většinou se speciálně pedagogickým vzděláním, nebo skupinovou integrací do 

speciálně zřizovaných speciálních nebo tzv. malých tříd (Vítková, 2004).“ Individuální 

integrace do běžných škol je dnes více oblíbenou formou také proto, že do speciálních 

škol jsou zařazeni žáci pouze ze závažných a nutných důvodů.  

Vyhláška definuje podpůrná opatření pro žáky se zdravotním postižením a novela 

z roku 2011 je blíže specifikuje pro žáky se sociálním znevýhodněním. Nikde však 

nenalezneme detailní popis těchto opatření. Jedním z problémů je i skutečnost, že 

možnost snížení počtu žáků je vyhrazena pouze třídám integrující zdravotně 

postiženého. U případů jiných typů znevýhodnění dítěte tato možnost nefiguruje. 

 

2.5  Školní TV zrakově postižených 

 

V současné době je sport obecně chápán jako vhodná forma psychické i fyzické 

relaxace. Rovněž je prostředkem k seberealizaci a napomáhá k udržení či zlepšení 

tělesné kondice. Ke sportovním cílům nepatří jen dosažení výkonu a vítězství, ale také 

radost z pohybu a posílení zdraví, zároveň dochází k vytvoření společenských hodnot. 

Tělesná výchova pro zrakově postižené žáky je povinná. Předmět se vyučuje v 1.–

9.ročníku. Výuka probíhá v prostorách tělocvičny, školních zahrad a na školních 

hřištích. V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání spadá pod oblast 

Člověk a zdraví. Může se stát, že je žák díky své zrakové vadě na základě lékařského 
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vyšetření nebo z jinak závažných důvodů od tělesné výchovy osvobozen. Tělesná 

výchova je však zakotvena do základního i středoškolského vzdělávání v rámci 

vyučovacího předmětu tělesná nebo zdravotní tělesná výchova. Vždy je potřeba dodržet 

základní části hodiny tělesné výchovy, včetně jejich pořadí. Konkrétně od části 

organizační, přes rušnou k průpravné, hlavní a nakonec závěrečné. Tělesná a sportovní 

výchova na speciálních školách pro zrakově postižené by měla: „vychovávat žáky 

pokud možno k nejvyššímu stupni tělesné odolnosti, otužilosti, zdatnosti a pohybových 

dovedností, vypěstovat u nich hygienické návyky, dobrý vztah k tělesné práci 

a k pohybu, ke cvičení a sportu (Ludíková, 1989).“  

V hodinách tělesné výchovy žáci poznávají vlastní pohybové možnosti, zájmy a účinky 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Zprvu jsou žáci vedeni k pracovní připravenosti a kázni, míní se tím včasný příchod do 

hodin, správná obuv a cvičební úbor. Pro potřeby žáků se zrakovým postižením je dobré 

v hodinách TV vytvářet pojmy a představy na základě hmatového názoru a vést žáky k 

verbálnímu popisu činností. Vysvětlením pravidel her se žáci učí různé herní role (hráč, 

rozhodčí, divák) a jsou vedeni i k chování fair-play. Při turistice, lyžování apod. je 

v nich pěstována schopnost nabídnout pomoc spolužákům. Neznámou by tedy pro 

učitele neměla být improvizace ani chuť experimentovat a pěstovat v žácích radost 

z pohybu. Hry v TV lze oživit netradičními sportovními pomůckami nebo jednoduše 

změnou prostředí, ve kterém chceme hru hrát. Zároveň je potřeba naučit žáky vhodně 

relaxovat a odpočívat.  

Jedním z úkolů tělesné výchovy je seznámení s významnými sportovními událostmi, 

jako jsou olympiády, paralympiády, mistrovství světa apod. Žákům je vysvětlen 

význam soutěží a také význam reprezentování na nich. To může zvýšit samotnou 

motivaci ke sportování. Žák sportuje s vědomím, že reprezentuje ve sportu nejen sebe, 

ale také např. svou školu nebo komunitu zrakově postižených. Žáci jsou vedeni 

k základní olympijské myšlence čestného soupeření, respektu k opačnému pohlaví a 

pomoci handicapovaným, stejně jako k ochraně přírody ve sportu. Žáci mají možnost se 

v rámci školy účastnit školních soutěží. Pokud jsou úspěšní, postupují dále do okresních 

a krajských přeborů nebo až na Mistrovství republiky zrakově postižených sportovců. 

Jedenkrát ročně jsou provozovány Sportovní hry zrakově postižené mládeže, kde měří 
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své síly žáci všech kategorií zrakového postižení ze speciálních škol i žáci integrovaní 

v běžných ZŠ. Účastnit se mohou děti ze všech koutů České republiky. Sportovní hry 

jsou u zrakově postižené mládeže velmi populární akcí. Můžeme říci, že úspěch ve 

sportu je pro osoby se zrakovým postižením vhodnou kompenzací různých poruch 

seberealizace a špatných pocitů, které znemožňují handicapovanému návrat k běžnému 

životu.  

V metodice tělesné výchovy bychom měli postupovat od jednodušších k složitějším 

pohybovým činnostem, jež vedou děti formou postupných úspěchů až k uvědomění si 

vlastních schopností a důležitosti vzájemné spolupráce. Samostatnost a vedení kolektivu 

si děti mohou vyzkoušet při rozcvičení. Velmi podstatné je zadávat dětem přiměřeně 

náročné úkoly s ohledem na jejich individuální možnosti a zdravotní stav. Žákům se 

snažíme výuku TV usnadnit pomocí kompenzačních pomůcek. Dle zvolené činnosti 

volíme i výběr pomůcek. Mezi nejpoužívanější patří ozvučené míče, různých tvarů a 

materiálů. „Tento míč vydává zvuk nejen při pohybu, ale určitou dobu i po jeho 

zastavení. Při pohybu a zastavení jsou zvuky rozdílné (Baslerová, 2012).“ Škola může 

mít k dispozici míče rolničkové z molitanu, plastu a nafukovací. Kompenzačními 

pomůckami pro TV jsou i tandemová kola, rolničky, rolničkami ozvučené náramky, 

gumy…Vhodné je využití běžného cvičebního náčiní: obruče, tyče, medicinbaly, 

švihadla, lana, velké rehabilitační gumové míče, míče s gumou na uvázání kolem ruky 

či pasu. Učitel musí nejdříve takové náčiní popsat a seznámit nevidomého žáka s jeho 

používáním. Na honičky se využívá ozvučených náramků, které identifikují žák, jež má 

za úkol nebýt chycen ostatními dětmi. Hrací plocha hřiště a tělocvičny je vybavena 

širokou lepící páskou, která je podložená provazem, jež má pomoct zrakově 

postiženému v orientaci. Pro usnadnění orientace je dobré vytvořit žákům za pomoci 

vystouplých barev nebo speciální fixy se silnou stopou reliéfní tzv. tyflografické plánky 

sportoviště a nejbližšího okolí školy a třídy. Bohužel opatření k bezpečnému pohybu 

zrakově postižených ve školách, zatím nejsou podložena legislativou a z tohoto důvodu 

v mnoha zařízeních nevyhovují podmínkám bezproblémové integrace. 

Nakonec je potřeba zmínit, že výuku tělesné výchovy prolíná nácvik prostorové 

orientace. Takový nácvik se provádí většinou ve škole nebo v prostorách školy pod 

vedením asistenta pedagoga. „Výuka prostorové orientace probíhá průběžně v rámci 
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celého výchovně-vzdělávacího procesu (Baslerová, 2012).“ Baslerová (2012) zmiňuje 

důležitost nácviku správného držení těla, rovnováhy, chůze a běhu stejně jako 

prostorové orientace. Při nácviku je možné využívat ozvučených cílů (tleskání, hlas 

učitele či zvukový majáček, popř. trasér – vidící spolužák, ultrazvukové brýle). 

Procvičovat lze odhad vzdáleností, vnímání sklonu dráhy, rozvíjení smyslu pro 

překážky, chůzi s vidícím průvodcem i samotný výcvik chůze s bílou holí.  

 

2.5.1  Integrace zrakově postižených v TV 

 

Integrace v tělesné výchově rozhodně nepatří k jednoduchým procesům. Ve většině 

případů jsou zrakově postižení žáci doprovázeni do hodin TV svými asistenty. Díky 

asistentům jsou možnosti práce s postiženými žáky mnohem intenzivnější. Mají 

možnost se zaměřit pouze na vybrané dovednosti přizpůsobené konkrétním potřebám 

žáka. Což je skvělé pro žákův fyzický rozvoj, ale na druhé straně se může asistent stát 

bariérou mezi žákem s postižením a ostatními žáky. Kompetentními asistenty v tělesné 

výchově jsou pouze absolventi studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova (ATV) 

nebo studenti oboru Speciální pedagogika a Tělesná výchova. Problémem je, že 

vysokoškolské studium tělesné výchovy, až na výjimky, nezahrnuje základy 

aplikovaných pohybových aktivit nebo speciální pedagogiky a naopak, studium 

speciální pedagogiky neobsahuje tělesnou výchovu. Zapojení asistenta pedagoga do 

hodin tělesné výchovy je třeba předem pečlivě zvážit. Učitel a asistent pedagoga by 

k sobě měli přistupovat jako partneři, což vyžaduje úzkou spolupráci. Problém může 

nastat v případě, že pedagog nemá týmového ducha. Výhodou této spolupráce je 

bezesporu pomoc při organizaci vyučovací jednotky nebo možnost využití jiných forem 

práce v tělesné výchově. Tím je myšleno paralelní a segregované vedení vyučování, 

které je důležité v začátcích procesu integrace, dále je však spíše nežádoucí. Asistent a 

pedagog se společně podílejí na tvorbě individuálního vzdělávacího programu a volbě 

speciálně pedagogických pomůcek. (Kudláček, Vyskočil, 2008) V praxi se lze setkat 

spíše s případy, kdy dítě funguje převážně bez kompenzačních pomůcek. Nejen 

z důvodu malých finančních dotací, chybí ve většině škol kromě speciálních pomůcek 
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také potřebné nářadí a náčiní. Vzhledem k tomu, že výuka se odehrává převážně 

v kolektivu vidících žáků, není až tak jednoduché realizovat výuku speciálních sportů 

pro zrakově postižené v takové míře, jak by bylo potřebné. Proto nelze požadovat po 

žákovi úplné zapojení do všech činností.  

Pohybové aktivity nám nabízí jedinečnou příležitost využití potenciálu všech dětí a 

získávání kladných prožitků, stejně jako nových poznatků nejen z tělovýchovného 

hlediska. Proto mají kreativní učitelé možnost modifikovat běžná cvičení a hry podle 

stávajících podmínek školy a potřeb dítěte. Učitelé si mohou sami vytvářet speciální 

pomůcky, které jim budou usnadňovat výuku. Bohužel modifikovaná cvičení se 

v hodinách tělesné výchovy nikdy nedostanou do popředí a budou globálně vnímány 

pouze jako doplňková cvičení nebo aktivity pro zpestření výuky. Hájková, Strnadová 

(2010) uvádí systém vrstevnické podpory, tzv. peer tutoring jako jednu z alternativ 

v hodinách TV. Jde o spolupráci žáků s postižením a jejich spolužáků. Ti pak společně 

vytvoří dvojice, kde jeden je v roli tutora a druhý se stává doučovaným. Pozitivní je, že 

vzděláváni jsou oba z dvojice. Ať už jde o oblasti vědomostí či dovedností nebo spíše o 

stránku sociální. Za velký přínos považuji, že umožňuje podat individuální instrukce. 

Žáci si mohou podávat instrukce mezi sebou a střídat se tak v roli tutora, posiluje se tím 

empatie. Je však potřeba dbát na to, aby instrukce ze strany tutora byly korektní a 

postižený si tak dovednost mohl správně osvojit.  

Lieberman, Houston-Wilson (2009) zmiňují několik typů peer tutoringu. Peer tutoring 

jednostranný. Ten můžeme realizovat u vrstevníků ve stejném věku, při čemž mohou 

být tito tutoři ze stejné nebo paralelní třídy. Dále může být tutorem starší žák či 

vyškolený pracovník, který zpravidla instruuje nevidomého po celou dobu výuky TV. 

V tomto a v následujícím případě lze využít výše zmíněné střídání rolí. Nejvíce je 

v našich podmínkách využívaný peer tutoring dvojic, ve stejném věku. Kdy je do dvojic 

rozdělena celá třída.  

Při každé pohybové aktivitě je rovněž nutno dbát na bezpečnostní opatření, která mají 

zajistit minimalizaci možnosti zranění, ať už kvůli chybě žáka, nebo učitele.  Vědomí 

zvýšeného nebezpečí úrazu a zhoršení zdravotního stavu žáka pak negativně může 

ovlivnit celý proces integrace. Učitel, který má na starost integrovaného žáka, musí mít 
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přehled o zdravotních kontraindikacích a jednat v hodinách takovým způsobem, aby 

předešel vzniku zdravotních komplikací. Výhodou peer tutoringu je také překonání 

strachu. Ať už samotného nevidomého, který se bojí, že v tělocviku ublíží sobě nebo 

ostatním nebo naopak strachu jeho vrstevníků, že ublíží nevidomému.  

Zdravotní komplikace jsou v mnohých případech také důvodem, proč zrakově postižení 

žáci nejsou zařazováni do výuky tělesné výchovy, i přes kladná hodnocení lékařů a 

doporučení aktivního pohybu. Mnohdy je důvodem absence v TV právě strach učitelů o 

zdraví a bezpečnost žáků nebo také nedostatečná kvalifikace a vzdělání, důvodem 

mohou být rovněž předsudky. Jedním z negativních faktorů vlivu na účast ZP v TV 

může být také příliš ochranitelský postoj rodičů, díky němuž je dítě neustále omlouváno 

pro své zdravotní komplikace. Důvodem většinou bývá strach o zdraví dítěte nebo 

zranění jeho citů.  

Žáci zúčastnění integrace by měli být obohacováni o sportovní aktivity zrakově 

postižených. V této kapitole jsem nastínila běžné aktivity zdravých dětí. Zrakově 

postižení by tedy měli umět využívat kompenzačních pomůcek a zároveň se také 

zapojovat do modifikovaných tělesných cvičení. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

V této části bakalářské práce se budu věnovat metodice, která byla použita při tvorbě 

studie. Podkapitoly budou obsahovat sběr dat mých výzkumných šetření a následně také 

jejich zhodnocení. Na úvod charakterizuji formu mého šetření, místo výzkumu a osoby, 

které se jej zúčastnily. Tuto část zakončí případová studie. 

3.1  Výzkumné cíle 

 

Hlavním cílem práce je přiblížit problematiku integrace zrakově postiženého žáka do 

hodin tělesné výchovy. Tato integrace se v našem případě bude odehrávat na běžné 

základní škole jednoho z krajských měst Zlína. Dílčím cílem výzkumu je zjistit, jak se 

v konkrétním případě dítěte se zrakovým postižením zdařila integrace do běžné ZŠ, jak 

se na ní podílely a jak ji ovlivnily jednotlivé zúčastněné osoby. Výzkumné otázky se 

pokusím zodpovědět za pomoci použití tří technik kvalitativního výzkumu. V závěru 

budu vycházet z kombinování techniky rozhovoru, dlouhodobého pozorování a analýzy 

dat z pedagogické dokumentace. 

 

 

3.1.1  Hlavní otázky našeho výzkumu budou následující: 

 

1. Jak žák se zrakovým postižením subjektivně vnímá svoji situaci ve třídě a 

interakce s ostatními žáky při hodinách tělesné výchovy? - rozhovor 

2. Jak výuku tělesné výchovy, do níž je integrován žák se zrakovým postižením 

subjektivně hodnotí pedagog? – rozhovor  

3. Jak žák se ZP subjektivně vnímá výuku TV?  
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3.2  Kvalitativní metoda  

 

Kvalitativní metoda byla zvolena z důvodu podrobnějšího nahlédnutí do problematiky 

jednotlivých šetření. Creswell (in Hendl, 2005) definuje kvalitativní výzkum jako 

„proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický 

obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“ Tomuto názoru korespondují Švaříček, Šeďová 

(2007) ve své knize uvádí, že „úkolem kvalitativního výzkumu je do hloubky a 

kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý, široce definovaný jev a přinést o něm 

maximální množství informací.“ 

Metoda umožňuje pracovat s nízkým počtem respondentů a tím pádem se i lépe 

identifikovat se zkoumaným objektem, kterým je v tomto případě integrovaný žák na 

základní škole. Pozitivně působí subjektivní interpretace zkoumaných osob a tím i 

jedinečnost získaných informací, která se ale bohužel ve většině případů nedá zobecnit a 

aplikovat na jiné osoby, jiná místa, nebo jiné situace. Tato metoda je však jedinečná 

tím, dovoluje nahlédnout do života osob, které jsou předmětem zkoumání. 

Strauss, Corbinová (1999) specifikuje kvalitativní výzkum jako jakýkoliv výzkum, 

který není založen především na numerických datech či jiné kvantifikaci. Výsledky mají 

mít určitý kontext, který se týká života lidí ve všech možných rozměrech.  Maňák 

(2004) tyto rozměry popisuje jako hloubku zkoumaných jevů, které se snažíme začlenit 

do širšího kontextu. Jednou z výhod tohoto výzkumu uvádí neformálnost a blízkost 

setkání se všemi předměty našeho zkoumání.  

Tyto pak můžeme vidět v jejich přirozeném a známém prostředí nebo kontaktovat 

osoby z jejich blízkého okolí. Abych mohla nahlédnout co nejhlouběji do jejich života, 

je velmi důležitá otevřenost, empatie a pochopení pro všechny informace, ze kterých 

čerpám. Veškeré získané informace ze stran zkoumaných objektů ponechávám 

v původním znění na základě audio záznamu, z důvodu větší autenticity. Jelikož je tento 

výzkum součástí dlouhodobého projektu bakalářské práce, jednotlivé složky se 

v průběhu zkoumání mění. Metoda je náročná pro svou potřebu správného vyhodnocení 
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a popsání dané situace. Přestože můj názor je pouze subjektivní, vycházím 

z předpokladu, že jsem na své praxi nabyla dostatku praktických zkušeností a stávám se 

tak sama pozorovatelem a zároveň kompetentním nástrojem svého výzkumu. S literární 

oporou mohu vysvětlit a zobecnit nastalou situaci, problém můžeme lépe pochopit a 

identifikovat, pokud ho postavíme do kontrastu s širšími historickými událostmi. Dále 

se pokusím identifikovat problém a vyjasnit otázky, které z něj vyplývají, společně 

s návrhem teorie o řešení výzkumu. Nesnadné je také tento problém jakýmkoli 

způsobem vůbec ohraničit, a proto je podstatné jej při výzkumu znova objasňovat, 

jelikož se postupem času mění náš přístup ke sledovanému objektu, který se také sám 

vyvíjí a dělá pokroky. Jedná se ve své podstatě o vývoj všech zúčastněných. 

 

3.2.1  Technika sběru dat 

Analýza dokumentace 

Pro výzkum jsem využila analýzu odborné literatury, zprávy z katalogového listu žáka, 

dále zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, ze speciálně pedagogického a 

psychologického vyšetření. Využila jsem spolupráce střediska výchovné péče a 

vycházela jsem z faktu, že žák se řídí dle IVP. Abychom se lépe identifikovali 

s prostředím blízkým žákovi, prostudovala jsem také spisovou dokumentaci sociálního 

odboru příslušného městského úřadu v místě trvalého bydliště dítěte, konkrétně sociální 

pracovnice, která rodinu navštěvuje jednou měsíčně již několik let. Zbylé informace 

k anamnéze dítěte jsem získala přímo od nejbližších osob zkoumaného žáka. 

Pozorování  

Pozorování je jednou z nejdůležitějších metod pedagogické diagnostiky. Tato metoda 

poskytuje možnost předložení závěrů, vycházejících ze systematického a cíleného 

pozorování. Chlapce jsem pozorovala v hodinách TV i mimo ně. Při práci s osobní 

asistentkou a učiteli, o přestávkách, při volném pohybu ve škole i mimo ni a také 

v přítomnosti maminky v jeho přirozeném prostředí. Pozorování jsem prováděla po 

dobu 7 měsíců. Nepravidelně dle dohody s asistentkou, popřípadě učitelem tělocviku. 

Pozorování bylo nestrukturováno. Vycházet budu z terénních zápisů. Tuto metodu jsem 
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si zvolila především díky tomu, že při zúčastněném pozorování mi umožňuje sledovat 

více aspektů. Naopak při pozorování nezúčastněném jsem se mohla zaměřit i na situace, 

které bych opomněla, kdybych se hodiny sama aktivně účastnila. Pozorován byl chlapec 

se zrakovým postižením. Zaměřila jsem se na jeho činnost ze dvou hledisek. Z hlediska 

výkonu, který podal a z hlediska samotného zapojení chlapce v hodině. Zajímá mě také, 

jak se žák v hodině cítil.   

Druhou komponentou mého pozorování byl učitel tělocviku. U něj jsem kladla důraz 

především na to, jakým způsobem postupoval v hodinách při zapojení chlapce, jakou 

volil metodiku cvičení. Dále jsem pozorovala asistentku. Zde jsem si všímala především 

toho, zda chlapci pomáhá opravdu jen, když je potřeba a jakým způsobem chlapce 

motivuje.  

Rozhovor (interview) 

Pro autentický záznam ankety jsem použila audio techniku, která nám umožnila přesně 

tzv. fixovat kvalitativní data. Zůstala tak zachována původní podoba rozhovoru a 

zároveň objektivnost výpovědí dítěte. Rozhovory jsou pak dále upraveny a 

přizpůsobeny osobě, pro kterou byly v roli dotazovaného určeny. Tedy i rozumové 

schopnosti a možnostem porozumění dítěte. Otázky jsou vedeny v rozlišných částech 

výzkumu, jsou různě dlouhé,  polostrukturované, provedeny současně s pozorováním 

nebo následně po něm. Nahrávky byly po dohodě s rodiči ihned po zpracování výsledků 

šetření vymazány. Zelinková (2001) upozorňuje na důležitost zaznamenávání 

podstatných momentů v rozhovoru a také na povinnost tazatele ponechat prostor pro 

vyjádření názorů žáka. 

 

3.2.2  Principy etiky 

 

Nejdůležitějším momentem pro získání náklonnosti a důvěry všech účastníků bylo 

samozřejmě první setkání, zajištěné neformálním a nestrukturovaným rozhovorem, 

který se přímo netýkal tématu mé bakalářské práce. Abychom získali přístup 

k soukromým informacím, které potřebujeme pro náš výzkum, zaručíme našim 
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respondentům anonymitu. Provedeme změnu všech osobních údajů jako je jméno a 

vymažeme všechny informace, které by jakkoli mohli identifikovat nějakého 

z respondentů. Rodiče svým písemným souhlasem potvrdili možnost zveřejnění 

informací o škole a jejich žácích, včetně článků a odborných prací. Všichni byli rovněž 

informováni o účelu tohoto výzkumu a jeho zpřístupnění. Vzhledem k tomu, že 

rozhovory byly vedeny zcela spontálně, respondenti tak měli možnost neodpovídat na 

otázky, které by se jim nelíbily nebo se jim nezdály příjemné. Tyto zásady řeší ve své 

publikaci také Švaříček, Šeďová (2007), kteří uvádějí ve výčtu základních etických 

principů důvěrnost, poučený souhlas a zpřístupnění práce účastníkům. Jejich práce se 

stala inspirací pro návod ke správnému jednání a spolupráci s respondenty.  

 

3.3  Charakteristika prostředí 

 

Základní škola, ve které provádím svůj výzkum, je jednou ze škol krajského města 

Zlína. Celkem je zde zaměstnáno pět asistentek pedagoga a jeden psycholog k žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou ve třídách se sníženým počtem žáků. 

Škola proto dosahuje vyššího počtu tříd než je běžný průměr. Přesto je kapacita školy 

zcela využita. Dlouhodobě se zde řeší problém s nedostačujícími samostatnými prostory 

a prostory pro školní družinu. Organizace výuky na prvním stupni a ve školní družině je 

těmito limity omezována. Řešením celé situace by byla přestavba jedné z částí školy. 

Bohužel finanční prostředky této variantě nedostačují.  

V únoru 2011 byla škola zařazena do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního 

zdravotního ústavu Praha. Letošní rok je tedy dalším krokem ke splnění nastaveného 

tříletého projektu. Dále se pokračuje v realizaci kritérií pro přiznání titulu Férová škola 

ve spolupráci s Ligou ochrany lidských práv. Škola každoročně spolupracuje se sociální 

kurátorkou a pracovnicemi sociálního a Městského úřadu. Probíhá spolupráce také 

s Okresním soudem, Probační a mediační službou, Poradnou pro ženy a dívky, Krajskou 

hygienickou stanicí, Linkou SOS, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Policií ČR. 

Velmi úzká spolupráce nastala se sociálním odborem-oddělením sociálně právní 

ochrany dětí a Školním poradenským pracovištěm. Stejně tak škola spolupracuje 
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s místním denním stacionářem, provozovaným občanským sdružením.  Díky využití 

nabídky nadačního fondu se děti mohou vzdělávat také v oblasti zdravého životního 

stylu a výživy. Žákům je nabídnuta možnost sportovních i společenských aktivit a 

kroužků. Pro budování tolerance k lidem s postižením napomáhají společné aktivity 

s denním stacionářem. Klienti stacionáře také v opačném případě navštěvují základní 

školu, tráví zde chvíle plné her a zábavy společně s žáky ZŠ.  

Mezi jednu z akcí, kterými se škola může pochlubit, patří také vzdělávací program 

Centra aplikovaných aktivit univerzity v Olomouci. Tato akce přispěla k bližšímu 

seznámení žáků se sportovními aktivitami pro tělesně postižené. V minulém roce se 

škola zaměřila na vzájemné vztahy žáků ve třídách druhého stupně, kde by mohlo 

docházet k neřešeným problémům, které se mohou vyvinout až do projevů šikany. 

V tomto směru škola věnuje zvýšenou pozornost vztahům mezi integrovanými žáky a 

jejich spolužáky nebo jakkoli se diferencujícími žáky. Proto je také třeba neustále 

upevňovat spolupráci mezi školou a rodinnými příslušníky, zákonnými zástupci žáka. 

Po skončení výuky škola nabízí nejen návštěvu školní družiny, ale také zájmových 

kroužků. Pro první stupeň je k dispozici zájmový útvar zaměřený na florbal, badminton, 

aerobic, taneční folklorní soubor, sportovní hry a výtvarnou výchovu, včetně 

rukodělných technik. Na druhém stupni mohou děti pokračovat ve florbale, sportovních 

hrách a také si mohou vyzkoušet základy atletiky. 

Letošní rok školu navštěvuje celkem 486 žáků. Dochází k integraci patnácti žáků se 

speciálními potřebami, kteří pracují podle individuálních plánů. Z toho 9 integrovaných 

dětí na prvním stupni a 6 na druhém stupni. Škola integruje nejvíce žáků s vývojovými 

poruchami učení a autismem. Ale najdou se zde také integrovaní žáci se sluchovým, 

tělesným a zrakovým postižením. Výjimkou nejsou ani žáci s kombinovanými vadami a 

vadami řeči. Pro náš výzkum, jak již napovídá název práce, byl vybrán chlapec 7. třídy 

se zrakovým postižením. Bude pojmenován jako Petr. Po domluvě se školou, která byla 

výzkumu přístupná, jsem měla možnost zkontaktovat se s maminkou zvoleného žáka. 

Rodina byla šetření nakloněna, zvláště proto, že šlo o dlouhodobější záležitost. Petr i 

jeho rodina jsou rádi za každého, kdo mu věnuje pozornost a naučí jej novým věcem. 

Návštěvy rodiny jsem si vždy domlouvala dopředu, aby měl chlapec určitý řád a 

nenarušila jsem tak jeho denní rituály. Hlavními respondenty v mé práci jsou Petr, učitel 
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tělesné výchovy a osobní asistentka. Využiji také spolupráce školy se speciálním 

pedagogem a psycholožkou. 

 

3.4  Kazuistika  

 

Petr je 13-letý chlapec se zrakovým postižením, žijící trvale bytem ve zlínském kraji. 

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje 7. třídu základní školy. Klientovi byly přiznány 

mimořádné výhody 3. stupně a je držitelem průkazu ZTP/P. 

 

Diagnóza: oboustranná degenerace vidění- Degeneratio tapetoret. Bilat., nystagmus, 

porucha barvocitu- podezření na tritanopi, degenerativní onemocnění sítnice 

s pigmentovými změnami- retinitis pigmentosa 

Rodinná anamnéza: 

Petr pochází z úplné rodiny. Rodina neuvádí žádné závažné zdravotní potíže. 

Těhotenství bylo chtěné, normální, chlapec byl donošen. Matka - zdráva, bez zrakové 

vady. Otec - zdráv, bez zrakové vady. Sourozenci – bez zrakové vady. 

Osobní anamnéza: 

Petr se narodil z druhého těhotenství, narozen v termínu. Porod proběhl bez komplikací. 

Klient trpěl poporodními žloutenkami. Poprvé vyšetřen na očním ve třech letech. 

Zjištěno vrozené zrakové postižení. V současnosti Tapetoretinální degenerace bez pigm. 

Vidění v pásmu praktické nevidomosti. Zbytky zorného pole. Hyperkinetický syndrom 

s poruchou pozornosti. Doporučen výcvik ve speciální škole pro ZP. Předepsána bílá 

hůl. Korekce se nelepší. Zorné pole: pravé oko – zhoršení v centr. i periferní části 

prakticky naměřeny jen zbytky, levé oko- zachovaný prstenčitý zbytek zorného pole, 

centru s relat. skotomem. Psychomotorický vývoj: Psychomotorický vývoj v rámci 

normy. 

Petr navštěvoval běžnou Mateřskou školu v místě bydliště, kde byl integrován. Od mala 

rád vyhledává kontakty s vrstevníky. Bohužel se však díky svému handicapu, způsobu 
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komunikace a vyjadřování nezačlenil do kolektivu dětí. Má rád rušné hry a podnětné 

prostředí. Jeho výdrž a pracovní tempo ovlivňuje důsledné vedení a výrazná motivace. 

Od toho se odvíjí i jeho reakce na podněty z okolí, řešení situací a úkolů. Vliv na 

celkové zlepšení má i speciální a odborná péče. Petr se v mateřské škole neadaptoval.  

Petr je vzděláván jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami dle IVP. Byl stanoven 

cíl vzdělávání. Tím je naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka s ohledem na jeho 

schopnosti a možnosti tak, aby mu bylo umožněno se v co největší míře zapojit do 

všech školních i mimoškolních aktivit. Při vzdělávání by měly být využity žákovy 

preference, bodováno jeho sebevědomí a minimalizován tak dopad zrakového 

handicapu na celkový vývoj. Přesto je důležité respektovat a tolerovat zvýšenou 

unavitelnost, výkonnostní výkyvy a aktuální zdravotní stav. Ve zvýšené míře je potřeba 

dodržovat psychohygienická pravidla a pedagogické zásady uplatňované u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Uplatňovat princip diferenciace obsahu, forem a 

metod výuky. Vést žáka ke zkvalitnění práce před upřednostňováním kvantity. Z tohoto 

důvodu je nutné občas redukovat množství úkolů určených k procvičování. 

Úprava podmínek ve vzdělávání: 

Ve všech předmětech je zapotřebí dodržovat individuální přístup k žákovi, který 

spočívá zejména ve sledování časových možností žáka a poskytnutí dostatku času na 

práci. Někdy je nutné místo delšího času žákovi snížit objem práce. Vytvoření 

krátkodobého a dlouhodobého plánu ve vzdělávání. Dlouhodobý plán se zaměřil 

především na logopedickou nápravu v mateřské škole, zrakovou péči, rozvoj 

samostatnosti a sociálních a hygienických návyků. Krátkodobý plán se zaměřoval vždy 

na určené období na oblasti komunikačních dovedností, zrakové výchovy, sebeobsluhy 

a oblast rozumu. 

Poradenská péče:  

Na základě doporučení oftalmologa, rodiče kontaktovali speciálně pedagogické 

centrum. Petr byl v péči SPC od předškolního věku. Centrum momentálně intenzivně 

spolupracuje s klientem, rodinou a vzdělávací institucí na integraci chlapce. Například 

vytvořením potřebných podkladů nutných k integraci. Byl vypracován mimo zrakového 

listu i návrh na ekonomickou rozvahu pro pedagogy. Odborný posudek speciálně 
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pedagogického centra je důležitou součástí při tvorbě individuálního vzdělávacího 

programu, na jehož obsahu se podílí. Zrakový list obsahuje diagnózu klienta 

s doporučenými postupy, jak pracovat s takto postiženým dítětem. SPC doporučuje 

individuální přístup vyučujících. Pravidelné konzultace s rodiči a sjednocení 

výchovných postupů. 

 

 

Z psychologického vyšetření 

Řeč je čistá, obsahová úroveň řeči odpovídá věku. Chlapcovo pracovní tempo se 

zvyšujícím věkem stoupá, stále je však vzhledem k věku pomalejší. Oslabeno je i 

adekvátní řešení sociálních situací. Při tělesných cvičeních se snaží spolupracovat, 

primárně podat dobrý výkon, přesto je patrná snadná unavitelnost s nízkou odolností 

vůči vnějším rušivým vlivům. Motivace je zřetelně vázána na chlapcův zájem o danou 

činnost. 
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3.5  Začátek potíží na I. stupni ZŠ a způsoby řešení 

 

Již v MŠ s maminkou navštívil PPP pro posouzení školní zralosti. Byl navržen odklad 

školní docházky, maminka doporučení respektovala, a to nejen z důvodu výchovných 

obtíží v důsledku celkové nevyzrálosti. Chlapec se v MŠ projevoval spíše jako tiché 

dítě, které si o pozornost řeklo dotekem. Díky malé úrovni komunikace, byl také 

chlapec považován za méně inteligentního. Petr nastoupil do I. třídy v 7 letech. Měl 

přidělenou asistentku pedagoga, ta se však neúčastnila tělocviku. Ve škole se stále více 

u Petra projevovaly těžkosti se začleněním do kolektivu dětí. Petr začínal působit 

spolužákům díky svým neverbálním projevům mnohdy potíže. A proto se jej většina 

kolektivu stranila. Matce bylo poradnou doporučeno zaměřit se více na přípravu do 

vyučování. Respektovat klidné rodinné prostředí a klást důraz na dostatečné výchovné 

vedení a tlumení jeho fyzických projevů. Další postup byl využívat silnou motivaci pro 

učení, vyžadovat plnění režimu a spíše tímto způsobem Petrovi napomoci k úspěšnému 

začlenění do kolektivu dětí. 

 

3.6   II. stupeň ZŠ a integrace  

 

Petr se hned od začátku školního roku, kdy byl žákem 6. třídy, dostal mezi nové 

spolužáky, díky spojení dvou tříd. Tuto třídu měl na starosti učitel, jež svoje žáky učil 

tělesnou výchovu a biologii. Petr byl rád, že dostal pana učitele. S třídní učitelkou z I. 

stupně neměli moc dobré vztahy, proto se těšil na změnu. Od začátku školního roku se 

ale Petr v prospěchu nezlepšil, ba naopak došlo ještě ke zhoršení, jak mohl třídní učitel 

zjistit z katalogového listu žáka, kde bylo psáno hodnocení z dřívějška. Třídní učitel si 

dobře prostudoval dokumenty o Petrovi, jež měl k dispozici z I. stupně a zaměřil se na 

informace o jeho degenerativní zrakové postižení a na možnosti kompenzace zraku 

zvláště v tělesné výchově. Ve svých hodinách se Petrovi věnoval více prostřednictvím 

různých motivačních programů. Díky asistentce, kterou Petr získal nástupem na 2. 
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stupeň, dostal intenzívní péči a podporu. Momentálně je schopen sám vyvíjet aktivitu a 

zapojit se do činností, aniž by jakkoli narušoval chod třídy.  

Problémem byly pro Petra ze začátku přesuny výuky do jiných tříd. Protože na 1. stupni 

probíhala výuka pouze v jedné třídě. Tento problém se vyřešil pravidelným nácvikem 

chůze s trasérem. Samostatnou chůzí s holí a trailingem. 

 

Rozhovor s pedagogem 

 Abychom si přiblížili integraci Petra v tělesné výchově, je velmi důležité zjistit více 

informací od učitele tělesné výchovy a o tom, jak on sám hodnotí integraci. Právě učitel, 

je jedním z hlavních činitelů integrace. Rozhovor s pedagogem jsem vedla na začátku 

mého šetření.   

 V rozhovoru nastiňuji, jak probíhá integrace a jaké nároky klade na pedagogy? V jaké 

míře se pak integrace stává náročnou pro pedagogy a ostatní osoby, které se podílí na 

integraci? Jakým způsobem integrace v hodinách funguje a jak tyto hodiny hodnotí sám 

učitel? 

Jak probíhá hodina tělocviku s Petrem?  

Hodina tělocviku s Petrem probíhá stejně jako s ostatními dětmi. Petr, jako jeho 

spolužáci musí plnit úkoly, které jsou v každé hodině dané. Má stejné příležitosti k jejich 

provedení. Hodinu musím vést tempem, které zvládají všichni žáci, ale také tak, abych 

všem zajistil odpovídající výzvy k dosažení maximálního možného potenciálu na základě 

aktuální úrovně a dovedností dítěte. To je někdy problém v týmových hrách, kde je 

vyžadována změna ve strategii a velké množství ohleduplnosti k Petrovi ze strany 

ostatních žáků. Zvláštní vysvětlení mu zajistí osobní asistentka a fyzickou dopomoc zase 

já. 

Máte pro Petra nějaké speciální hodnotící škály?  

Používám shodné nebo alespoň podobné hodnocení jak pro vidící tak pro nevidomé 

studenty. Je dost podstatné si uvědomit při hodnocení Petra skutečnost, že jeho pokroky 

jsou sice pomalejší, ale s mnohem větším úsilím než u jeho spolužáků. 
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Jsou nějaké činnosti, které jsou pro Petra nevhodné?  

Kolektivní činnosti vyžadující vizuální motorickou koordinaci jsou pro Petra nevhodné. 

Sledovat míč i soupeře je kolikrát problém i pro vidící žáky. A tak nejen z důvodu 

bezpečnosti volím vhodnou kompenzaci.  

Jak tedy vypadala poslední hodina tělesné výchovy pod Vaším vedením?  

Hodina většinou začne společným rozběháním a rozcvičkou, následuje téma hodiny.  

Minule jsem si pro žáky připravil gymnastická cvičení. Naposled jsme cvičili na hrazdě. 

Petr se zvládl vyvěsit a provést pod hrazdou nohy. Oznámkován byl na prostné, kde 

předvedl kotoul vpřed, vzad a svíčku. 

Stane se někdy, že Petr nezvládne cvičení? Jak situaci řešíte?  

Pokud Petr nezvládne nějaký prvek. Pak se v první řadě snažím zjistit, co je důvodem 

neúspěchu. Pokud jde o nesprávnou techniku, snažím se mu pomoct, aby si ji lépe 

osvojil. Překonání strachu chce u Petra delší čas a tak, když se sám necítí na určitou 

část cvičení, jde s  asistentkou na prostorovou orientaci v budově školy nebo venku v 

okolí školy.  

Jaký je Petr žák? 

V hodinách je snaživý, šikovný. S kolektivem ho to baví, ale i tak se nejvíce zdržuje ve 

společnosti jednoho, dvou kamarádů. Ti jsou mu většinou nápomocni. Petra baví 

driblovat s míčem, různé předávky basketbalového míče z ruky do ruky. Baseball je pro 

Petra nejzábavnější. Má rád, když se může trefovat do míčku, čím větší rána, tím lepší.  

Petr navštěvuje tady ve škole kondičního cvičení. Posilování, jak sám říká, se stalo jeho 

koníčkem a to i sám vyhledává.  

Jak vnímá Petra jeho okolí? Spolužáci? 

Ostatní žáci si na něho v hodinách tělocviku zvykli. Vzhledem k jeho postižení, je občas 

potřeba mu pomoct. Třeba při rozehrání musí vždy někdo jít a dát mu rámě. Většinou se 

toho chopí děti, ty, které k tomuto jeho problému přistupují pozitivně, nevadí jim jim to. 

Jiní se ale bohužel občas tváří, že jim to trochu vadí a tak je nijak nenutíme. V takových 
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případech mám vždy možnost zapojit osobní asistentku. Podle mého názoru by se měl 

více on sám snažit zapojit se do kolektivu, ale asi se lépe cítí jen s pár přáteli okolo. 

Jaké metody jste používal pro umožnění integrace Petra?  

Ke zlepšení integračního procesu a posílení Petrovi sebedůvěry nám nejvíce pomáhají 

speciální pomůcky. Nejvíce využíváme škrabošky. Ty se nám velmi osvědčily při 

kolektivních hrách. Nezbytnou součástí je taky míč s rolničkami.  

Jakým způsobem reálně integrace do TV probíhá, používáte nějaké vyučovací metody 

k usnadnění průběhu integrace?  

Integrace je prováděna hlavně jak jsem už řekl za pomoci speciálních pomůcek. 

Využívám metody peer tutoringu, hlavně ve dvojicích, při různých soutěžních hrách. 

Modifikuji různá cvičení, hry a soutěže s ohledem na Petrovo postižení. Snažím se do 

hodin zapojit také goalball. Je to moc živá, zábavná a kontaktní hra. Ale ne vždycky 

mají děti chuť hrát modifikované hry. Nechceme nikoho „nutit“ k takovým sportovním 

aktivitám. Děti totiž ví, že kdyby s námi Petr necvičil, potom by se takové hry nehrály. 

Žáci preferují klasické kolektivní hry. Ke složitějším cvičením co se bezpečnosti nebo 

organizace týče, využívám přítomnost asistentky. Ta má většinou na starost individuální 

dovysvětlení. 

 

Rozhovor s Petrem 

Rozhovory provedené s Petrem byly průběžné, vedené v řádu sedmi měsíců, vždy jsme 

se předběžně domluvili. Řízený rozhovor probíhal v kabinetě, který je pro Petra 

známým prostředím, v přítomnosti jeho asistentky. Zpočátku byl Petr stydlivý, ale 

později byl Petr sdílnější a nedělalo mu problém odpovídat na položené otázky.  

 

Jaká byla pro tebe výuka TV na I. stupni? 

Na prvním stupni to pro mě bylo dost těžké, protože skoro nic nevidím. Kolikrát mě 

mamka omluvila z tělocviku, protože mi nebývalo dobře. Moc jsem necvičil, nešlo mi to 

a všecky děcka nebyly na mě hodné. Taky ta paní, co mě teďka pomáhá už jen doma je 
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už starší a v tělocviku se mnou nemohla cvičit anebo mi pomáhat. A moje učitelka 

v tělocviku se mi moc nevěnovala. Vždycky, když bylo něco těžkého, tak jsem seděl a 

necvičil. Ostatní děcka mohli sledovat jak se co dělá, ale já jsem se toho při tom čekání 

než docvičí moc nenaučil. 

A jaké to je teď na II. stupni? 

Teď se mi líbí, že mám svoji paní asistentku, která je se mnou i v hodinách tělocviku a 

věnuje se mě. Taky mám rád mojeho učitela tělocviku, protože on všecko umí dobře 

vysvětlit. Mluví dost nahlas a komentuje všecko a všecky. Taky nás naučil názvosloví a 

to mi dost pomáhá. A když je nás v tělocviku hodně a já bych musel moc dlouho čekat 

než děcka docvičí. Tak si můžu trénovat co mi nejde a nebo si prostě dělat svoje série. 

Jaké série máš na mysli? 

Když máme dvouhodinovku, tak hodinu cvičím s děckama a další hodinu můžu dělat 

série. Vždycky posiluju sám jen s mojou asistentkou. Protahuju se, dělám kliky, 

sklapovačky a dřepy a pak to, co mi ona vymyslí. 

A jak se ti daří se zlepšovat v tělocviku? 

Když děláme něco nového a pan učitel vždycky něco vykládá a než na mě přijde řada, 

třeba při gymnastice, tak moje asistentka mě to ještě pomalu zopakuje a vysvětlí mě, jak 

to má vypadat. Když pak přijdu na řadu a jdu cvičit, pan učitel mě správně nastaví a 

vede mě při cviku, abych to dělal správně. Nebo když něco nechápu tak se hlásím. Já se 

teď dost snažím, abych mohl dělat s děckama všechno, protože mě začal tělocvik hodně 

bavit. 

Když se snažíš, dostáváš také pochvaly? 

Teď už jo, ale na I. stupni jsem byl spíš neschopný pro našu učitelku. Pořád mi říkala, 

že jsem líný a málo se snažím. Ale ona mi nikdy nic dobře nevysvětlila a já neuměl ani 

udělat klik. Myslel jsem si, že mi tělocvik nikdy nepůjde. 

A teď máš jaké učitele? 

Teďka mám moc hodnou paní učitelku třídní. Je to moje srdce. Ta mi ale v tělocviku 

nepomáhá, spíš v jiných předmětech. Jinak náš pan učitel těláku je taky hodný. Musím 
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vám ale říct, že je taky dost přísný na některé kluky, ale oni se nesnaží tak jako já, i když 

vidí. Taky ta moja paní asistentka je na mě hodná, povídá si se mnou a dycky se mě ptá 

jak se mám a co jsem třeba dělal o víkendu. Když mě něco nejde tak mě pomáhá. 

Hlavně díky panu učitelovi tělocviku se naučila dělat se mnou cviky a já pak toho 

v hodině stihnu víc než ostatní děcka.  

Jsi tedy rád, že máš asistentku? 

Su rád, protože je jenom moja a je se mnou pořád. Je to moje druhá paní učitelka. Je 

moc hodná, a chválí mě, to mamka třeba ne. Protože bráchové jsou ve škole lepší jak já 

a já nemám úplně nejlepší známky. A když něco nevím, tak na mě nekřičí, spíš mě znova 

řekne, co mám dělat a když to ani tak nechápu, tak mě to vysvětlí, až to pochopím. 

A nevadí ti to před ostatními spolužáky? 

Ne, oni ví, že když skoro nevidím, tak tu moju paní asistentku potřebuju, abych mohl 

chodit s něma do třídy. Já vám ale něco řeknu, někteří mě ju aj závidí. Protože ona je 

moc milá a hodná a taky má krásné dlouhé vlasy. A nikdy se na mě nezlobí, když něco 

nechápu. 

Chodíš do školy rád? 

Teďka jo, ale dřív ne.  

A řekneš mi, proč už jo? 

No tak já vám to pořád říkám, už mi ta škola de líp a vždycky se nejvíc těším na tělocvik. 

Taky mám od toho druhého stupně v nové třídě kamarády, kteří mě berou mezi sebe. I 

když sou tam aj takový, co dělají, že tam nejsu, když na ně mluvím. Nebo někteří jsou na 

mě občas naštvaní, když musí v tělocviku hrát hry pro slepé. Ale jinak se mi v nové třídě 

líbí a taky ti učitelé, co teď mám sou lepší.  

Takže se ve třídě už cítíš líp? 

Toš, určitě. Někdy se do školy aj těším a někdy zas ne. To máte tak, já sem se dřív moc 

s děckama ve třídě nebavil, protože ta moje paní asistentka předtím byla pořád se mnou 

aj o těch přestávkách. Furt mě něco musela vysvětlovat. Protože mamka na mě doma 

neměla moc čas, aby se se mnou učila. A teďka mě tato paní chodí každý den pomáhat 
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domů a já mám tady ve škole svoju paní asistentku, která mě akorád pomože se 

nachystat na další hodinu a jinak mě nechává o přestávkách si pokecat třeba s tím 

mojím nejlepším kamarádem. On vidí a hodně mě pomáhá. Už aj do jiné třídy si dojdu 

sám protože už to tady znám.  

Bavila jsem se s tvou maminkou o tom, že jsi tady na I. stupni nebyl spokojený a ona mi 

prozradila, že jsi chtěl do speciální školy. Ještě by se k této možnosti chtěl vrátit?  

Já sem si myslel, že taková škola by byla pro mě jednodušší a mohl bych tam 

s ostatníma děckama, co nevidí, hrát pořád nějaké hry. Ale teďka su rád, že sem tam 

nešel. Aspoň mám nové spolužáky a naučím se dělat to, co dělají aj moji bráchové. 

Připadám si lepší, když zvládám věci, co umí všichni a ne jen slepý. 

Všimla jsem si, že máš nějaké speciální pomůcky v tělocviku. Můžeš mi o tom něco 

říct? 

Já mám označené hřiště takovýma vystouplýma páskama, abych třeba při hoňce 

nenarazil do zdi. Hoňku mám rád, protože ta mi jde. Tam máme takový děrovaný balón 

s rolničkou a ten, kdo ho drží, tak toho honíme. Všeci mají při hoňce na očích 

škrabošky. Ty si děcka dávají na oči, i když děláme nějaké běhání mezi kuželama a při 

ostatních hrách, co vymyslí náš pan učitel. Já si na rozvičku pomáhám většinou u 

žebřin. Mám taky pěnový balón s rolničkou na ven. Tam si zkouším odpalovat pálkou. 

Dřív jsem měl chrániče, ale teď už většinou všecko umím anebo na mě dává pozor moje 

paní asistentka a tak je už nepotřebuju. 

Vím, že jsi už několikrát navštívil školu pro zrakově postižené. Je něco, co ti v TV 

chybí a co by si tady třeba chtěl?  

No je no, mají showdownové stoly a můžou si pinkat o přestávkách. Jinak mě tady ale 

nic nechybí.  

Co ti usnadňuje orientaci v tělocvičně? 

Já už tu tělocvičnu znám a tak vím, kde co je. Ale pomáhají mě třeba ty pásky. V 

nářaďovně musíme všecko uklízet na své místo, abych se tam vyznal aj já. 
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Máš rád sport? Máš raději pohyb nebo radši odpočíváš?  

Mám. Jsem rád, když můžu rychle běžet a cítím, jak dělám kolem sebe vítr. Taky si moc 

rád odpaluju na školním hřišti basebalovou pálkou. Taky, že si rád lehnu, ale mnohem 

radši se hýbu a hned se cítím líp. Jako že něco dělám. Sport mě baví všechen. Jen 

plavání moc nemám rád. 

 

Rozhovor s Petrem probíhal v poklidné atmosféře. Petr byl konkrétnější než na začátku, 

kdy jsem s ním začala komunikovat. Bylo na něm vidět, že potřebuje více času, aby se 

dokázal na otázky odpovídat přesně, neodbíhal od tématu a nestyděl se. 
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4. VÝSLEDKY 

Výsledky práce jsem zpracovala dle rozdělení do otázek, jež jsem si položila na počátku 

výzkumu: 

1. Jak žák se zrakovým postižením subjektivně vnímá svoji situaci ve třídě a 

interakce s ostatními žáky při hodinách tělesné výchovy?  

Rozhovor s Petrem, hlavním respondentem výzkumu jsme provedli pro lepší analýzu 

problematiky integrace. Petr je žákem II. stupně ZŠ, nyní navštěvuje 7. třídu. Byl 

integrován již na I. stupni. Zde by se dalo hovořit o velmi nezdařilé, tzv. negativní 

integraci. Tělesná výchova probíhala pro Petra spíše pasivně, do výuky tělocviku byl 

zapojován minimálně. Velké množství omluvené absence ke zlepšení jistě neprospělo. 

V současnosti, poté, co mu byla přidělena osobní asistentka, chodí do školy rád a těší se 

na své kamarády v nové třídě. Změna učitele tělocviku, přispěla k pozitivnímu přístupu 

chlapce k pohybu a sportům obecně. Osobní asistentka přiměla chlapce, aby se snažil 

naučit v tělocviku co nejvíce dovednostem. Na II.stupni se žák plně integroval do hodin 

tělesné výchovy. Zapojuje se do všech cvičení společně se svými spolužáky. Výjimku 

tvoří pouze situace, při kterých Petrovi jeho handicap znemožňuje realizaci dané 

dovednosti nebo cvičení. Z hodnocení po určité době vyplývá, že Petr je žák, který 

dobře reaguje na motivaci, podporu a individuální přístup, kterého se mu dostává nejen 

od osobní asistentky, ale i učitele tělesné výchovy. To je správná cesta ke zdařilé 

integraci. Při šetření byl chlapec velmi vstřícný a komunikativní. Navazoval dobrý 

kontakt. Je přátelský, ale nejistý, bez negativismu. Zpočátku se styděl a byl nervózní 

z mé přítomnosti. Nervozita se ale časem změnila v sebevědomé vystupování a snahu 

ukázat mi, co vše dovede a umí. Petrovi reakce jsou maličko pomalejší než u jeho 

spolužáků. Je snaživý, ale velmi snadno unavitelný, jeho výkony jsou ovlivněny 

zejména zrakovou vadou. Potřebuje podat důrazné a jasné pokyny. Prospěchově se 

zlepšuje, sbírá i ocenění a pochvaly, to ho motivuje k dalším činnostem. Má snahu 

respektovat dospělé a jejich pokyny. Střídá spontánnost se zdrženlivostí. Reaguje 

pozitivně na ocenění, občas se u něj projeví mírný psychomotorický neklid. 
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2. Jak výuku TV, do níž je integrován žák se ZP subjektivně hodnotí pedagog?   

Z rozhovoru jsme zjistili, že učitel dbal především na to, aby byl chlapec plně zapojen 

do většiny cvičení, které se realizují v hodinách. Sám přiznává, že spoustu času mu 

zabere příprava cvičení, které je třeba upravit, případně redukovat. Peer tutoring ve 

dvojicích zajišťuje chlapci lepší komunikaci se skupinou zdravých žáků. Je třeba 

zdůraznit, že výsledky Petrovi edukace jsou oproti předchozím školním výkonům 

znatelně lepší. Učitel oceňuje službu asistentky zejména díky lepšímu nácviku, který 

pomáhá žákům k uvědomění si vlastního těla, hodnocení své pohybové potence a 

rozvoji prostorové orientace. Autoři metodických publikací uvádí, že výuka i výcvik 

prováděný ve skupinách, vytváří předpoklady pro rozvoj komunikačních dovedností. 

Pro některé, unikátní možnost samostatného pohybu bez bílé hole, poskytuje příležitost 

pro zlepšení sebevědomí a rozšiřování sociálních kontaktů.  

 

3. Jak žák se ZP vnímá výuku TV? 

Chlapec prošel v průběhu studia na základní škole velkými změnami, které ovlivnily i 

jeho vztah k pohybu. Zadané úkoly plní zodpovědně se snahou o co nejlepší výkon. 

Zpočátku je soustředěný, s postupující únavou však soustředěnost klesá a projevuje se 

mírný psychomotorický neklid. Chlapec je snaživý, ale velmi snadno unavitelný, jeho 

výkony jsou ovlivněny zejména zrakovou vadou. Ve svém osobním volnu navštěvuje 

kondiční cvičení, vedená jeho učitelem  tělocviku  přímo v prostorách školy. Na žákovi 

je zřejmé, že potřebuje psychickou podporu při vyrovnávání se zrakovým handicapem. 

Motivování Petra v soutěžích a při získávání nových dovedností je více než žádoucí. 

Sport je pro chlapce možnost naučit se využívat pohyb pro své uspokojení. Sám 

zhodnotil sport jako ideální příležitost se prosadit, poznat nové kamarády a naučit se 

lépe ovládat své tělo. Žák si výuku TV oblíbil. A to hlavně z důvodu působení 

asistentky a pana učitele. Nároky, jež jsou na něj kladeny, vnímá pozitivně. Spousta 

z nich je pro něj výzvou. Ale o to více pak sám ocení uspokojení z překonaných cílů. 

Tělocvik mu dává příležitost se vyrovnat svým zdravým spolužákům. Na I.stupni pro 

něj bylo velmi stresující, když nezvládl nějaké cvičení. Snad   z toho důvodu, že on sám 

měl možnost si vyzkoušet minimum z pohybových aktivit. Teď, když se aktivně účastní 
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celé výuky, není stresován v situacích, kdy nezvládá určitou dovednost. S osobní 

asistentkou má více času k sebezdokonalování. Uvědomuje si náročnost celého procesu 

výuky a sám již dokáže odhadnout své možnosti. Petr rovněž oceňuje snahu učitele 

tělesné výchovy ve tvorbě modifikovaných her a cvičení. V hodinách jsou na chlapce 

kladeny adekvátní nároky. Petrovi pomáhá přítomnost osobní asistentky, díky níž lze 

střídat individuální přístup se skupinovou nebo hromadnou formou výuky tělesné 

výchovy. Petr je dostatečně motivován k lepším výkonům a má dostatečnou možnost 

projevit se. 
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5.  DISKUSE 

Z rozboru problematiky zrakového postižení zkoumaného chlapce vyplývá, že toto 

postižení má charakter neprogresivního tzn. neměnného stavu. Během vývoje jedince 

dochází k menším změnám právě důsledkem vývoje. Zrakové postižení omezuje jedince 

v mnoha směrech, nebývá však příčinou smrti a postižení se dožívají vysokého věku. 

Řada občanů si zejména ve větších městech zvykla na to, že se střetávají se zrakově 

postiženými osobami. Nikdy by je ale možná nenapadlo, že řada z těchto osob se velmi 

obtížně integruje mezi ostatní obyvatelstvo. Počátečním problémem bývá zařazení 

zrakově postižených dětí do škol. Pokud je naším cílem řešit problém integrace se 

všemi jejími aspekty, měli bychom ji vnímat v plném rozsahu. Ve své podstatě jde o 

snahu splynutí minority, kterou jsou pro nás v konkrétním případě zrakově postižení 

žáci, s majoritní většinou. Vzhledem ke specifičnosti procesu integrace je třeba si 

uvědomit, že ne všechny děti jsou pro ni vhodnými adepty. Je velmi podstatné si rovněž 

položit otázku, zda je vůbec žák integrace schopen a jestli je samo dítě k této variantě 

svého dalšího vzdělávání nakloněno. Pokud nejsou respektována a zvážena všechna 

hlediska správně, může nastat situace, že jsou integrované děti nebo jeho spolužáci 

následkem integrace nešťastné. Hodně škol shledává problémy nedostačujícího 

technického vybavení, speciálních kompenzačních pomůcek a architektonických bariér 

jako nepřekonatelnou překážku integrace. Bohužel u nás není dostatečné množství 

sponzorů podporujících děti se zdravotním postižením a tak jsou školy závislé pouze na 

minimálních dotacích z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). Problém integrace spočívá v nedostatečné připravenosti běžných škol po 

stránce profesní a personální. Pro žáka a jeho kladná očekávání jsou stěžejní vlastnosti 

pedagoga, který by měl být dostatečně vzdělaný a informovaný o problematice 

handicapovaných. Nejen z tohoto důvodu považuji za důležité se informovat o 

metodách a postupech, jež se v dané škole používají. Učitelé by měli zvládat správnou 

metodiku a být pravidelně zaškolováni a informováni o nových postupech ve vzdělávání 

a zajišťovat rovný přístup k poznání pro všechny žáky, včetně integrovaných. Aby bylo 

dosaženo pozitivní integrace, je zapotřebí spolupráce školy a všech vyučujících učitelů, 

rodiny a speciálních pedagogů. Pokud dochází k absenci spolupráce některé ze stran, 
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následné nároky na všechny ostatní účastníky integračního procesu se násobí. K tomuto 

problému může vést i nedostatek informací někoho z účastníků integračního procesu. 

Proto považuji pro rodiče za důležité, aby se s předstihem informovali o všech 

možnostech vzdělávání jejich dítěte. Dle mého názoru je v pořádku, že je zcela na 

uvážení rodičů, kde a jakými metodami bude jejich potomek vzděláván. Pracujeme zde 

samozřejmě s ideálním modelem výchovy. Měli by to být právě rodiče, kteří znají 

možnosti svých dětí nejlépe. Pokud se prokáže, že rodiče jednají v rozporu s nejlepším 

zájmem dítěte, uplatní stát svá opatření stanovená v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí. Možná také to je důvodem, proč ve Finsku, kde je mimo jiné 

inkluzivní vzdělávání na velmi vysoké úrovni, padla rozhodnutí o formách vzdělávání 

na hlavu pověřených úředníků, kteří svá rozhodnutí s rodiči pouze konzultují. Situace je 

velmi složitá a správným nebo nesprávným řešením nelze nazvat zřejmě ani jeden ze 

způsobů. Z toho důvodu je velmi důležitá situace rodiny, stejně jako míra odbornosti 

speciálních pedagogů a úředníků, kteří by měli odvést co nejpečlivější práci v oblasti 

základní diagnostiky a odborných posudků. V celoživotním průběhu socializace člověka 

může hrát důležitou roli i sport. Šetření je zaměřeno na ony problémy, doprovázející 

integraci žáka se zrakovým postižením v tělesné výchově do základní školy běžného 

typu. Bylo prokázáno, že „ jeden z hlavních důvodů, který brání rozvoji integrace 

v tělesné výchově, je všemi zeměmi (kromě Švédska) uváděno to, že tělesná výchova je 

chápána jako méně důležitý či užitečný předmět školního kurikula než předměty ostatní 

(Kudláček, Vyskočil, 2008).“  

Prvním z úkolů naší práce bylo studium literatury zabývající se zrakově postiženými. Za 

tímto účelem jsme podrobně analyzovali několik publikací, které se věnují problematice 

a vzdělávání zrakově postižených. Komparovali jsme naši literaturu odbornou s cizí. 

Nesoustředili jsme se na studium a pozorování metodických postupů ale zaměřili jsme 

se pouze na stručné uvedení do problematiky integrace zrakově postižených žáků 

v tělesné výchově. Jsem přesvědčena, že stručné seznámení s tím, co tělesná výchova 

může poskytnout zrakově postiženým, může umožnit lepší pochopení celé integrace. 

„Sport by se měl stát pro postiženého hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo 

obnovit vlastní vztah k okolnímu světu a tím ke svému uznání coby rovnocenného a 

plnoprávného občana.“ Ludwig Guttmann (1967) V zahraniční literatuře se můžeme 
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setkat především s názory, že integrace jest ideálem, jehož se snažíme dosáhnout. Proto 

jsme se rozhodli kromě naší literatury vycházet z americké a australské literatury, která 

byla mnohem podrobněji zaměřená k tématu integrace v tělesné výchově než většina 

naší literatury. Zahraniční literatura je přehledně zpracována, většinou zahrnuje 

také výzkumy a poznatky z praxe. Bohužel ne všechny metody, které jsou využívány 

v zahraničí, se dají aplikovat na prostředí výuky v ČR. Při překladech knižních 

materiálů jsem zaznamenala větší množství odborných termínů v zahraniční literatuře, 

které se po překladu stali téměř synonymem. Seznámení se s výukou integrované 

tělesné výchovy s sebou neslo povinnost zjištění legislativní podpory. Zjistili jsme, že 

stát se otázkou integrace zabývá, bylo by však potřeba posílit osvětu samotné tělesné 

výchovy, zejména ve vztahu k postiženým. Důvody, které brání rozvoji integrace 

v tělesné výchově, zmiňují Kudláček, Vyskočil (2008). V povědomí společnosti je 

pohyb brán jako méně důležitý než kognitivní dovednosti a poznatky. Snad i proto se 

tělesné výchově věnuje méně pozornosti mezi ostatními předměty (po personální, 

obsahové i finanční stránce). Poukazují také na skutečnost, že mnoho respondentů si 

myslí, že tělesná výchova není důležitá pro budoucnost dětí s postižením, naopak 

tradiční přístup, fyzioterapie (rehabilitace) považují za totožný a schopný nahradit 

tělesnou výchovu. V obecném měřítku se jedná spíše o mylný názor většiny, která 

neuznává pohyb jako prioritní cestu ke zlepšení stavu těla a udržení zdraví. Mohlo by se 

jednat o důsledek nedostatečné agendy a pozornosti směřované k tělesné výchově na 

vládní úrovni (ministerstva školství či sportu).  

Respondent Petr se na 1.stupni tělesné výchově spíše vyhýbal, v hodinách se zapojoval 

pouze minimálně.  Zřejmě také díky tomu, že s učitelkou nevycházel dobře a vztahy 

mezi nimi byly spíše napjaté. Důvodem byla s největší pravděpodobností 

nepřipravenost pedagogů na 1.stupni. Finková (2007) popisuje tuto situaci jako jednu z 

možností, která může degradovat celý proces integrace.  Důsledkem toho bylo, že se 

Petr chtěl za každou cenu dostat do jiného typu školy, konkrétně speciální školy pro 

zrakově postižené. Tuto variantu Petr považoval za jednodušší. V jeho představě ho 

utvrzoval rovněž fakt, že velmi toužil po kamarádech, které v předchozí třídě neměl. 

Vzhledem k tomu, že výchovně-vzdělávací proces neprobíhal ve smyslu integrace. 
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Müller (2001) upozorňuje na důležitost zapojení integrovaného žáka do všech akcí 

školy spolu s ostatními žáky. V Petrově případě toto zapojení do kolektivu neprobíhalo 

ani ve třídě ani v hodinách tělesné výchovy.  

Integrace se aktivně realizuje až nástupem žáka na 2.stupeň. Zde se Petr zapojuje téměř 

bez problémů do kolektivu nových spolužáků. Asistentka a přístup učitele tělocviku 

mají za následek zlepšení celkového stavu chlapce. Komplexní zapojení v hodinách 

tělesné výchovy přiblížilo Petrovým spolužákům jeho situaci s postižením. To mělo za 

následek celkové zlepšení vztahů mezi integrovaným a ostatními žáky. Umožnilo 

Petrovi zapojit se do kolektivu a být jeho součástí. Samozřejmě co se týče pedagogů, je 

vždy individuální záležitostí a otázkou jednotlivce, zda se chtějí dále vzdělávat v oblasti 

aplikované tělesné výchovy. Možná by na přístup k integraci mohl mít vliv i věk 

učitelů. Dalo by se konstatovat, že současný Petrův učitel tělesné výchovy je mladšího 

věku a tudíž může mít otevřenější přístup. Baví ho více věcí, není demotivován tím, že 

musí v praxi dělat spoustu činností navíc, aby Petra v hodinách zapojil. Na další 

důležitý fakt ovlivňující integraci upozorňuje i Kudláček a Vyskočil (2008), je jím 

spolupráce pedagogů a asistentů při integraci  . Momentálně spolupráce mezi učitelem 

tělesné výchovy a Petrovou asistentkou funguje jak má, což se bohužel nedalo tvrdit o 

výuce na 1.stupni. Toto by nás mělo vést k zamyšlení nad důležitostí pedagogické 

profese. 
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6.  ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem výzkumné práce byl vhled do problematiky integrace chlapce se 

zrakovým postižením v tělesné výchově do běžné třídy základní školy. Dílčím cílem 

výzkumu pak bylo zjistit, jak se v tomto konkrétním případě integrace zdařila. 

Pomineme-li fakt, že v současnosti je integrace žáků se zrakovým postižením do 

běžných tříd základních škol diskutovaným tématem. Měli bychom zdůraznit absenci 

periodik a knižních zdrojů zabývajících se problémem integrace zrakově postižených 

žáků v tělesné výchově. V praxi je pro nás nejdůležitější zjištění, že i když může být 

dítě následkem své vady pomalejší nebo potřebovat více času k pochopení probírané 

látky, neznamená to, že by kvůli tomu mělo být vyčleňováno z kolektivu vrstevníků a 

separováno ve speciální třídě. Má možnost vzdělávat se a zvládat učivo stejně jako 

ostatní žáci. Závěrem můžeme konstatovat, že integrace pro děti se zrakovým 

postižením je přínosná v individuálním přístupu k žákům, díky kterému se mohou učení 

věnovat pomalejším tempem. Zdařilé krůčky jsou pro žáky v tělesné výchově nesmírně 

důležité, protože na nich závisí úspěšnost v dalších pohybových dovednostech. Pocit 

úspěchu je motivuje k dalším výkonům a naučení se novým dovednostem. Ze závěrů 

šetření vyplývá, že integrace, která probíhala a dosud probíhá je znatelná na pozitivních 

výsledcích integrovaného žáka, tedy lze závěrem říci, že pro Petra je přínosná a vhodná. 

Jako problém se jeví situace, kdy nejsou důsledně dodržována předem stanovená 

pravidla, to proces integrace zpomaluje. Práce může inspirovat rodiče dětí se zrakovým 

postižením. A také ty, kteří se o integraci zajímají nebo se do integrace angažují- 

pedagogy, asistenty pedagoga a další. V teoretické části nalezneme odpovědi na 

základní otázky týkající se problematiky zrakových postižení. Cíl této části práce bylo 

vytvořit stručný nástin problematiky, který by byl přehledný a snadno pochopitelný i 

pro laickou veřejnost.    Empirická část je zaměřena především na hlavní respondenty a 

výzkumné prostředí ve škole. Formou pozorování, analýzou dokumentů a rozhovorem 

bylo zjišťováno, jaké jsou možnosti a náležitosti potřebné k integraci v tělesné výchově 

a jak se na ni dívají sami aktéři integrace. 
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