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Abstrakt 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá dostupnými informacemi o 

Aspergerově syndromu, získanými z odborné literatury. Druhou oblastí, kterou 

práce analyzuje je pojem integrace v širším slova smyslu, jeho význam a přínos.  

V praktické části zkoumá dvě případové studie, analyzuje integraci žáků 

s Aspergerovým syndromem. Především se zaměřuje na funkci asistenta pedagoga, 

učitele a výpověď rodičů. V praktické části diplomové práce byly použity zejména 

metody pozorování, rozhovoru, sběr a analýza informací od zúčastněných 

odborníků. Získané výsledky a závěry by měly posloužit k dalšímu vzdělávání 

nejenom pedagogům, ale mohli by pomoci i rodičům, pro které je tato oblast stále 

velkou neznámou.   

 

Abstract 

In this thesis, the theoretical introduction firstly reviews Asperger´s syndrome using 

available scientific resources. Secondly, we discuss major impacts and parameters 

of the integration process in a general perspective. The empirical part is fosuced on 

two case studies describing integration of two students who were diagnosed with 

Asperger syndrome. Data collection  was based on direct observation, interview, 

databases and information from experts. The results and conclusions shall help to 

improve pegagogical skills of teachers. Furthermore the thesis shall serve as a 

source of information and guideline for parents, for whom the sufficient education is 

very essential. 
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Úvod 
Téma své diplomové práce jsem si zvolila z toho důvodu, že už se delší čas věnuji 

dětem s poruchami autistického spektra především v předškolním vzdělávání, proto mě 

už daná problematika déle zajímá. Rozhodla jsem se tedy zpracovat ji v diplomové 

práci. I já jako budoucí učitelka se mohu setkat s dětmi s poruchou autistického spektra 

integrovanými ve třídě, chtěla jsem se tudíž dozvědět nové informace a seznámit se 

s problematikou autistického spektra dětí mladšího školního věku. Chtěla bych, aby má 

diplomová práce sloužila pro učitele jako informační prvek, aby byli schopni, co 

nejdříve odhalit specifické rysy v chování žáků. Můžeme se totiž setkat s žákem, který 

zlobí, chová se agresivně a často je označován pedagogy jako nevychované dítě, ale on 

nemusí být nevychovaný, může se pouze bránit světu kolem sebe, kterému nerozumí. 

Právě u lidí s Aspergerovým syndromem je velice důležité, aby co nejdříve došlo ke 

správné diagnóze a daná situace se mohla začít řešit.  

V teoretické části mé diplomové práci jsem navrhla dvě části, kterými se budu zabývat. 

První část bude obsahovat tématiku Aspergerova syndromu, zaměřím se na diagnostiku, 

diagnózu, typické symptomy Aspergerova syndromu, rozdíl mezi autismem a 

Aspergerovým syndromem. Druhá část teoretické části se bude týkat integrace ve 

školství. Zabývá se obecně integrací, školským systémem, školskou legislativou. Na 

proces integrace jsem se dívala spíše z pohledu pedagoga a zpracovala jsem informace o 

individuálních vzdělávacích plánech, asistentovi pedagoga, přípravě učitelů. Při 

zpracování teoretické části jsem se opírala o odbornou literaturu a články v odborných 

časopisech uvedené v seznamu literatury.  

Praktická část diplomové práce bude zkoumat dvě případové studie dětí 

s Aspergerovým syndromem, které jsou integrované na základní škole v Humpolci. Oba 

žáci navštěvují stejnou třídu. Před začátkem praktické části jsem si sama zkusila udělat 

myšlenkovou mapu, klíčovým slovem byla integrace. Nejprve jsem zapisovala slova, 

která mě napadala. Zpočátku to byla slova obecného rázu jako např. žák, učitel, rodiče, 

škola, ředitel, asistent pedagoga, potom jsem šla více do hloubky a napadla mě slova 

jako např. vzdělání, podmínky, prostředí, třídní kolektiv, vzdělávání, klima, znalosti, 

připravenost… Následně jsem si daná slova zkusila propojit, co s čím souvisí, co na 

čem je závislé, co se vzájemně ovlivňuje. Ve své práci se budu snažit potvrdit nebo 

vyvrátit tuto hypotézu: „Pokud všichni účastníci integračního procesu plní své 

funkce, spolupracují a dodržují stanovená pravidla je integrace úspěšná.“ 
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 Mým cílem v praktické části je zmapovat, zda proces integrace je úspěšný či nikoliv.  

Pro potvrzení cíle použiji metody pozorování a rozhovoru. Tento hlavní cíl doplním o 

dílčí cíle. 

 Čím je přínosný proces integrace pro děti s handicapem a pro děti zdravé při 

společném soužití v třídním kolektivu. 

 Jak přistupuje pedagog k integračnímu procesu.  

 Jak zúčastnění odborníci pracují s rodiči integrovaných žáků, jak je vedou ke 

spolupráci a ztotožnění s nabízenou pomocí. 

 Jak asistent ovlivňuje výsledky vzdělávacího procesu a jaké požadavky jsou na 

ně kladeny.  

V praktické části jsem si navrhla čtyři kapitoly. Každá kapitola obsahuje důležitého 

činitele v procesu integrace. V první kapitole se zaměřím na žáka. Pomocí dokumentace 

se SPC a rodinné anamnézy zpracuji jeho charakteristiku. Tato kapitola se bude ještě 

věnovat metodě pozorování žáků při výuce na základní škole a na závěr se zaměřím na 

individuální vzdělávací plány žáků. V druhé kapitole zpracuji rozhovor s asistentkami 

pedagoga, který mi poskytly. V třetí kapitole praktické části rozeberu rozhovor s třídní 

paní učitelkou obou žáků. V poslední kapitole popíšu odpovědi rodičů integrovaných 

žáků. 

Ráda bych svoji práci doporučila pedagogům, kteří si pokládají otázku, zda integraci 

ano či ne. Zda jsou schopni zajistit vhodné podmínky pro integrovaného žáka. Dále by 

mohla posloužit i rodičům jako zdroj teoretických informací i praktických rad.  
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Teoretická část 

1 Aspergerův syndrom 

„ Abyste se stali vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musíte mít alespoň nějaké 

znaky Aspergerova syndromu, které Vám umožní odpoutat se od tohoto světa.“ 

Hans Asperger 

 

1.1 Historie 

První zmínky o autismu přicházejí v roce 1911, kdy Eric Bleuer, švýcarský psychiatr, 

zavedl do psychiatrie v souvislosti se schizofrenií termín autismus. Popisoval jím stav, 

kdy se jedinec uzavírá do svého vnitřního světa a snižuje se jeho kontakt s realitou. 

„Popsal způsob egocentrického myšlení, které je typické pro schizofrenii.„ (Gillberg, 

Peeters 1988, s. 7). 

Poprvé termín Aspergerův syndrom použila Lorna Wingová v odborné publikaci v roce 

1981. V publikaci, tímto termínem označila děti a dospělé, kteří podle popisu 

odpovídali charakteristikám Hanse  Aspergera. Hans Asperger (1906-1980) pracoval 

jako lékař na Vídeňské univerzitní klinice pro děti. Jeho práce propojovala lékařské a 

pedagogické postupy u dětí s poruchami chování. Hans Asperger ve své doktorské práci 

popsal příznaky čtyř chlapců s psychickými zvláštnostmi. Tuto poruchu označil pojmem 

„ autistická psychopatie“ a řadil ji mezi poruchy osobnosti. Odlišnost se týkala 

sociálních, jazykových a kognitivních dovedností. Konkrétněji charakterizoval vnější 

příznaky např. nepřiměřený oční kontakt, motorická neobratnost, monotónní řeč, náhlé 

a prudké afektivní chování. Ve své práci popsal i terapeutické strategie, kde kladl velký 

důraz na zřetelnou komunikaci, přátelské a neutrální chování a specifickou kontinuitu 

pro práci s těmito dětmi. Jeho práce vedla k popsání kritérií diagnózy Aspergerova 

syndromu.  

Ve stejnou dobu Leo Kanner, americký psychiatr, pracoval s mentálně retardovanými 

dětmi a uveřejnil ve Spojených státech amerických také charakteristiky autistických 

dětí.  

Oba vědci pracovali až do počátku osmdesátých let dvacátého století nezávisle 
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na sobě. Hans Asperger popisoval mírnější příznaky autismu a naopak Leo Kanner se 

zabýval vážnějšími příznaky.  

Wingová, anglická dětská psychiatrička, se nechala inspirovat Aspergerem a učinila 

významný krok stanovení diagnostických kritérií v rámci pervazivních poruch. Začala 

postupně vyčleňovat stejnou skupinu dětí jako Asperger v roce 1944. Wingová v roce 

1983 uvedla charakteristické znaky pro danou skupinu např. nedostatek empatie, 

pedantky přesná, jednotvárná řeč, hluboký zájem a specifický jev či předměty.  

(Čadilová, Žampachová, 2006)  

1.2 Diagnóza Aspergerova syndromu 

Aspergerův syndrom, spadá do pervazivních vývojových poruch, což jsou poruchy, 

které zasahují do mnoha oblastí, schopností jedince. Tato porucha má neurobiologický 

základ. Jedná se o vrozené postižení mozkových funkcí. Tyto funkce dítěti umožňují 

komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu (Vosmik, Bělohlávková, 2010). 

V dětství diagnostikujeme pervazivní vývojové poruchy na základě chování dětí. 

Typické pro Aspergerův syndrom je variabilita symptomů, je jen obtížné najít na světě 

dvě děti se stejnými symptomy. Celkový intelekt může být podprůměrný, průměrný, 

nadprůměrný, ale můžeme se i setkat s prvky geniality. (Čadilová, Žampachová, 2006) 

Klíčové pro diagnózu jsou obtíže v oblasti komunikace, emočním a sociálním 

chováním, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem a řečovými schopnostmi 

dítěte. Setkáme se s potížemi navazování vztahů s ostatními lidmi. S problémy se 

můžeme setkat v mimoslovní komunikaci, v gestikulaci a mimice. Někdy negativně 

reagují na změny. Potrpí si na rituálech. Můžeme objevovat i poruchy chování např. 

agresivita, sebeubližování a destruktivita. Problémové chování se objeví bez zjevné 

příčiny a může být doprovázeno impulzivitou, poruchami aktivity (hypoaktivita, 

hyperaktivita), pozornosti, nutkavost v chování a obtížně usměrnitelné a neodklonitelné 

zájmy.  

1.2.1 Tři stupně ke správné diagnóze 

Shrneme si tři stupně ke správné diagnóze. První stupeň: Nastává znepokojení, že se 

dítě chová zvláštně, vyvstává podezření, které většinou odhalí rodiče, učitel či příbuzní, 

že s dítětem není něco v pořádku. Druhý stupeň: Zjišťujeme, co konkrétně s jedincem je 
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v nepořádku. Zkoumají to lékaři, rodiče, učitelé, poradenští pracovníci. V této fázi je 

dobré screeningové metody, což jsou metody, které nám určí míru podezření. Využití 

metody je obvykle jednoduché a rychlé, nicméně výsledek není plně spolehlivý. Třetí 

stupeň: Vyšetření na odborném, specializovaném pracovišti, kde dochází ke stanovení 

konečné diagnózy. Proto je velmi důležité mít povědomí a vědomosti o poruchách 

autistického spektra, aby došlo k včasné a správné diagnóze. (Thorová, 2008).  

1.3 Diagnostická kritéria 

Diagnostická kritéria Wingová ani Asperger neuvádějí přesná, nedokázali sjednotit 

jednoznačná kritéria. Kliničtí psychologové pro určení diagnózy Aspergerova syndromu 

mohou vycházet ze čtyř postupů. První postup stanovila Světová zdravotnická 

organizace v desátém vydání Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), která má 

nejpřísnější kritéria.  Druhým postupem se zabývala Americká psychiatrická asociace 

ve čtvrté revizi Diagnostického a statického manuálu duševních chorob (DSM-IV). 

Mírnější kritéria předložil Peter Szatmari s kolegy v Kanadě a Christopher a Corina 

Gillbergovi ze Švédska. (Attwood, 2005)  

Diagnostická kritéria pro Aspergerův syndrom 

 

Diagnostické označení: Aspergerův syndrom 

Podle autorů: Gillberg a Gillberg (1991) 

Diagnostická kritéria 

 Těžké postižení v recipročních sociálních interakcích, manifestované přinejmenším 

dvěma z následujících čtyř kritérií: 

o neschopnost reagovat s vrstevníky normálním recipročním způsobem 

o nedostatek zájmu o interakci s vrstevníky 

o nedostatečné uznávání společenských norem 

o společensky a emocionálně nevhodné chování 

 Plně absorbující úzký okruh zájmů, manifestovaný alespoň jedním z následujících 

kritérií: 

o odmítání jiných aktivit 

o návaznost na opakující se zájmy a činnosti 
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o převažuje neúčelné nad smysluplným 

 Nepřiměřené trvání na rutinním chování a zájmech, manifestované aspoň jedním 

z následujících dvou kritérií: 

o nepřiměřené nároky na vlastní osobu ve všech oblastech života 

o nepřiměřené nároky na jiné osoby 

 Řečové a jazykové problémy, manifestované aspoň třemi z následujících pěti 

kritérií: 

o opožděný vývoj jazyka 

o povrchní perfektní expresivní jazyk 

o formální pedantický jazyk 

o zvláštní prozódie (rytmus), zvláštní hlasová charakteristika 

o postižení v oblasti chápání, včetně špatné interpretace doslovných i 

přenesených významů 

 Problémy neverbální komunikace, manifestované aspoň jedním z následujících 

pěti kritérií: 

o omezené použití gest 

o neobratný/neohrabaný jazyk těla 

o omezené výrazy obličeje 

o nevhodný výraz 

o zvláštní strnulý pohled 

 motorická neobratnost, dokumentovaná špatnými výsledky při neurovývojových 

testech 

 

 

Diagnostické označení: Aspergerův syndrom 

Podle autorů:   Szatmari a kol. (1989) 

Diagnostická kritéria: 

 Osamělost, manifestovaná aspoň dvěma z následujících čtyř kritérií: 
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o nemá blízké přátele 

o vyhýbá se ostatním 

o nemá zájem hledat přátele 

o samotář 

 Postižení v oblasti sociálních vztahů, manifestované aspoň jedním z následujících 

pěti kritérií: 

o obrací se na jiné, jen když potřebuje uspokojit své vlastní potřeby 

o neobratné sociální přístupy 

o jednostranná reakce na vrstevníky 

o obtíže při vnímání citů jiných 

o lhostejný k citům jiných 

 Postižení v oblasti neverbální komunikace, manifestované aspoň jedním 

z následujících sedmi kritérií: 

o omezené výrazy obličeje 

o neschopnost číst emoce z výrazu obličeje 

o neschopnost předávat informace očima 

o nedívá se na jiné 

o nepoužívá ruce k vyjadřování 

o gesta jsou velká a neobratná 

o staví se k ostatním velmi blízko 

 Zvláštní řeč, manifestovaná aspoň dvěma z následujících šesti kritérií: 

o abnormality ve skloňování 

o mluví příliš mnoho 

o mluví příliš málo 

o nedostatek koheze v komunikaci 
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o idiosynkratické použití slov 

o repetitivní způsoby vyjadřování 

o nesplňuje kritéria artistické poruchy 

 

 

Diagnostické označení: Aspergerův syndrom 

Podle autorů:   ICD-10 (WHO (1993)) 

Diagnostická kritéria: 

 

 Nepřítomnost klinicky významného všeobecného zpoždění v mluveném nebo 

receptivním jazyku nebo kognitivním vývoji. 

o Diagnóza vyžaduje, aby se jednotlivá slova vyvinula do dvou let věku nebo 

dříve a komunikační fráze byly používány do tří let či dříve. 

o Sebeobslužné dovednosti, adaptivní chování a zvídavý zájem o okolí během 

prvních tří let by mely být na úrovni srovnatelné s normálním intelektuálním 

vývojem. 

o Motorické schopnosti mohou být opožděné a motorická neobratnost je běžná (i 

když to není nezbytný rys). 

o Izolované speciální dovednosti často v souvislosti s abnormální roztržitostí 

jsou běžné, ale nejsou pro diagnózu nezbytné. 

 Kvalitativní postižení v reciproční sociální interakci (kritéria jako pro autismus). 

 Omezený, repetitivní a stereotypní způsob chování, zájmů a aktivit (kritéria jako 

pro autismus) 

 

 

Diagnostické označení: Aspergerův syndrom 

Podle autorů:   DSM-IV (APA (1994)) 

Diagnostická kritéria: 

 

 Kvalitativní postižení v sociální interakci, které se manifestuje aspoň dvěma 

z následujících kritérií: 

o výrazné postižení v používání mnohočetného neverbálního chování, jako je 
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oční kontakt, výraz obličeje, tělesné postoje a gesta k regulaci sociálních 

vztahů 

o neschopnost vytvořit přiměřené vztahy se svými vrstevníky na odpovídající 

vývojové úrovni 

o nedostatek spontánní snahy sdílet radost, zájmy a úspěch s jinými lidmi (např. 

předváděním, přinášením nebo ukazováním na předměty svého zájmu jiným 

lidem) 

o nedostatek sociální nebo emocionální reciprocity 

 Omezený, repetitivní a stereotypní vzorek chování, zájmů a aktivit, které se 

manifestují aspoň jedním z následujících kritérií: 

o výrazné zaujetí pro jeden nebo více stereotypních omezených zájmů, které je 

abnormální co do intenzity či zaměření 

o zřetelná inflexibilní adherence ke specifickým, nefunkčním rutinám nebo 

rituálům 

o stereotypní a repetitivní motorický manýrismus (plácání či otáčení rukama či 

prsty nebo složité pohyby celým tělem) 

o soustavné zaujetí částmi předmětů 

 Porucha způsobuje klinicky významné postižení v sociální, profesní nebo jiné 

důležité oblasti funkcí. 

 Není přítomno žádné klinicky významné postižení v sociální, profesní nebo 

v jiných důležitých oblastech funkcí. 

 Není klinicky významné zpoždění v kognitivním vývoji nebo ve vývoji 

sebeobslužných dovedností na úrovni věku, adaptivního chování (jiného než 

v sociální interakci) a zvídavého zájmu o okolí v dětství. 

 Kritéria nejsou použitelná pro diagramy jiných specifických pervazivních poruch 

nebo schizofrenie. 

 

Tab. 1- Diagnostická kritéria autismu Zdroj: GILLBERG, Christopher a PEETERS, Theo. 

Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem 
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1.4 Typická symptomatika 

Projevy žáků s Aspergerovým syndromem se primárně dotýká narušené oblasti 

sociálního chování, komunikace a představivosti.  

1.4.1 Oblast sociálního chování  

Společnost, ve které žijeme, hodnotí jedince podle toho, jak vypadá, jak se chová a 

mluví. Lidé s Aspergerovým syndromem nejsou nijak tělesně odlišný, ale při kontaktu 

se nechovají zcela standardně. (Attwood, 2005) 

Už v mateřské škole můžeme odhalit problémy spojené s Aspergerovým syndromem. 

Děti se obtížně zapojují do kolektivu vrstevníků, obtížně chápou pravidla společenského 

chování, nedokážou se orientovat podle neverbálních signálů (výrazy tváře, kontext 

dané situace). Přátelství s vrstevníky navazují velmi obtížně, nezřídka o bližší kontakt 

ani nestojí a dávají raději přednost samotě a hře. (Čadilová, Žampachová, 2006) 

1.4.1.1 Kategorizace PAS podle- typu sociálního chování 

Lorna Wingová koncem sedmdesátých let popsala tři typy sociální interakce u lidí 

s poruchou autistického spektra. Byly to typy osamělý, pasivní, aktivní - zvláštní a 

v roce 1996 přidala ještě formální typ. Autorka Thorová ve své knize Poruchy 

autistického spektra 2006 popisuje výše zmíněné typy sociálního chování podle L. 

Wingové. Thorová přidala k existujícím typům ještě jeden - smíšený typ. U lidí s PAS 

se setkáváme s širokou škálou chování. Můžeme rozlišovat dva extrémní protipóly. 

Jedním z nich je extrémní osamělost a druhým protipólem je extrémní sociální aktivita. 

Se všemi typy, které popisuje Thorová se můžeme setkat ve školní praxi. První typ je 

osamělý. Tento typ charakterizuje minimální či žádná snaha o fyzický kontakt, některé 

fyzické doteky však mohou mít rádi (lechtání, houpání). Jedinci nevyhledávají 

společnost a nemají zájem o přátele. Dítě je velmi samotářské, vyhýbá se očnímu 

kontaktu. Často mívají snížený práh bolesti. Druhý typ je pasivní. Tento typ se 

vyznačuje především omezenou spontaneitou. Pasivně se účastní hry, má zájem o 

vrstevníky, ale neví, jak se do hry zapojit. Celkově je hypoaktivní. Malá schopnost 

projevit své potřeby. Třetí typ je aktivní-zvláštní. Typ, který se vyznačuje přílišnou 

spontaneitou. Jedinci nedodržují intimní zónu, obtěžují svým chováním cizí lidi (líbání, 

dotyky či hlazení). Obtížně chápou pravidla sociálního chování.  Často se spojuje 
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s hyperaktivitou. Čtvrtý typ je formální-afektovaný. Mezi hlavní charakteristiky tohoto 

typu patří velmi konzervativní chování, formální řeč, pedantické dodržování pravidel. Je 

typický pro děti s vyšším IQ. Pátý typ- smíšený. Posledním typem autorka popisuje 

nesourodé chování, záleží především na situaci, prostředí a osobě, se kterou je 

navazován kontakt. U toho typu najdeme prvky osamělosti, pasivity, ale i aktivní a 

formálního přístupu. Celkově je jeho chování vnímáno jako zvláštní. Se všemi typy se 

můžeme setkat ve školní praxi.  

1.4.2 Oblast komunikace 

Výzkumy dokazují, že téměř padesát procent dětí s Aspergerovým syndromem mívá 

opožděný vývoj řeči, ačkoliv ve věku pěti let skoro všechny hovoří zcela plynule. 

V tomto věku mají většinou čistou výslovnost a dobrou slovní zásobu. U mluveného 

projevu dětí jsou znatelné nápadné charakteristiky, které se objevují v pragmatických 

(využití jazyka v sociálních souvislostech), významových (problémem je především 

mnohoznačnost) a prozodických (neobvyklý tón hlasu, přízvuk a rytmus) aspektech.  

(Attwood, 2005) 

Vývoj řeči bývá často abnormní, děti se učí mluvit jakoby zpaměti, recitují básničky, 

úryvky z pohádek, statě z knih. Děti s Aspergerovým syndromem se odlišují nápadnou 

mechanickou šroubovitou a formální řečí kopírující výrazy dospělých. Pedanticky lpí na 

přesném vyjadřování či dodržování určitých verbálních rituálů. (Čadilová, Žampachová, 

2006) 

1.4.3 Oblast zájmů a rituálů 

Rozdíl mezi běžným zájmem a specifickými projevy dětí s Aspergerovým syndromem 

týkající se zájmů, vidíme v tom, že ony chtějí mít koníčka jen samy pro sebe. Je typický 

pouze pro ně a udává tón jejich volnému času i komunikaci s druhými. Dalším důvodem 

je nejspíše snaha o nastolení řádu a pravidelnosti. Důležitá je kontrola zájmu, protože 

problémem bývá víc než zájem samotný spíše trvání a snaha dítěte věnovat koníčku 

maximum času. Dobré je vymezit určitý čas, který je možno se zálibou trávit. Ve škole 

je pak dobré využít zájmu jako motivace, tj. začlenit zálibu do činností, které dítě příliš 

nebaví, případně ho motivovat, že pokud udělá to, co má za úkol, může se zájmu 

věnovat v dodatečně vymezeném čase (Attwood, 2005). 
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1.4.4 Projevy emocionality 

Děti s Apergerovým syndromem působí velice egocentricky, obtížněji chápou potřeby 

druhých lidí. Chybí jim empatie a snadno podléhají stresu. Často se setkáme 

s nekontrolovatelnými záchvaty vzteku a s náladovostí. Děti s Aspergerovým 

syndromem se velmi často sebepodceňují, odsuzují a hledají chyby ve vlastní osobě.  

1.4.5 Oblast problémového chování 

Adaptabilita u dětí s Aspergerovým syndromem je poněkud snížená, tudíž nastalé 

změny v navyklém řádu, snášejí s velkými obtížemi. Problémové chování není typické, 

ale bývá časté. Tyto problémy jsou spojeny s narušenou schopností fungovat v okolním 

světě. (Čadilová, Žampachová, 2006)  

1.5 Diagnostický proces 

Diagnostika je v kompetenci klinického psychologa nebo dětského psychiatra. 

Důležitou součástí jsou lékařské zprávy dalších odborníků a rodinná anamnéza. U 

Aspergerova syndromu se objevují různé kombinace symptomů, jen zřídka se setkáme 

s člověkem, u kterého se objevují všechny příznaky Aspergerova syndromu. Při 

stanovení diagnózy se soustřeďujeme na následující oblasti:  

 Sociální chování 

 Komunikace 

 Myšlení 

 Motorika 

 Oblast zájmů 

 Adaptabilita 
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1.5.1 Sledované oblasti 

Sociální chování 

V oblasti sociálního chování se sleduje kvalita vztahu dítěte s vrstevníky i s dospělými. 

Při posuzování klademe důraz na to, jak dítě samo sebe vnímá jako člena skupiny, jak 

respektuje pravidla společenského chování, jak vstupuje do kontaktu s ostatními dětmi a 

jakým stylem s nimi tráví svůj volný čas. V této oblasti můžeme hodnotit i kvalitu 

emočních projevů. Mezi projevy lze zařadit rozsah a intenzitu emocí včetně gest, řeč 

těla, zda dokážou projevovat přiměřeným způsobem své pocity atd.     

 

Komunikace 

Při posuzování komunikačních dovedností se zaměřujeme na verbální i neverbální 

komunikaci.  V oblasti neverbální komunikace hodnotíme gesta, oční kontakt, mimické 

výrazy. V oblasti verbální komunikace si všímáme určité specifičnosti řeči, do které 

můžeme zahrnout bohatou slovní zásobu, používání neobvyklých slov, formální slovní 

projev. Lidé s Aspergerovým syndromem mohou mluvit velmi plynule, ale přitom si 

nevšímají svých posluchačů, zda mají o jejich projev zájem. Velkým problémem může 

být chápání metafor, ironie, nadsázky apod. Při konverzaci často neudrží téma hovoru, 

mají sklon odbíhat k tématu svého zájmu.  

 

Myšlení 

Při posuzování kognitivního vývoje jedince, posuzujeme proces myšlení jako takový, 

učení, paměť a představivost. Lidé s Aspergerovým syndromem často vynikají v učení 

se schématům, vzorcům, ale naopak jim činí problém abstraktní myšlení. Aspergerův 

syndrom by neměl být diagnostikován u lidí s nižším IQ než 80 bodů. Někteří autoři 

(např. Komárek, Hrdlička, 2004) uvádějí hranici IQ 70 bodů. 

 

Motorika 

Vyšetření pohybového vývoje dítěte spočívá v celkovém zhodnocení pohybových 

schopností v oblastech koordinace pohybů, pohyb v prostoru, rovnováha, manuální 

zručnost, grafomotorické dovednosti, schopnost udržet rytmus. V motorických 

projevech si všímáme zvláštností např. kývavých pohybů při radosti či napětí, škubání 

ve tváři, úšklebků, nezáměrných tiků.   
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Oblast zájmů 

Zájmy dětí s Aspergerovým syndromem bývají velmi specifické. V této oblasti 

hodnotíme charakter a intenzitu zájmu. Zájem se stává i tématem při konverzaci 

s druhými lidmi a často i s cizími lidmi. Zájmy se mohou i průběžně měnit. 

Okruhy zájmů bývají různé např. letadla, astronomie, kola, zemětřesení, medicína, 

chemie, elektřina, elektrotechnika, počítače, zeměpis, geologie, kočky, zámky, hodiny, 

dinosauři a další. 

 

Adaptabilita 

Děti s Aspergerovým syndromem mají velmi sníženou schopnost adaptability, která 

přináší řadu problémů. S problémy se setkává jedinec i jeho rodina skoro každý den 

svého života. Tyto děti se obtížně přizpůsobují novým situacím a těžko se s nimi 

vyrovnávají. Ve škole je můžou rozčílit náhle změny, např. změna rozvrhu. Míra 

narušení adaptability je u každého jedince s Aspergerovým syndromem jiná.  

1.5.2 Diferenciální diagnostika 

Diferenciální diagnostika je nedílnou součástí diagnostického procesu. Zde se pak 

především jedná např. o záměnu Aspergerova syndromu a specifických poruch učení a 

chování, lehké mozkové dysfunkce či různých psychóz. Dalším krokem po vyšetření je 

seznámení rodičů s charakterem poruchy, s jejími specifiky. Dále jsou rodičům 

navrženy vhodné pedagogické a terapeutické strategie. K tomu jsou jim i předány 

kontakty na odborníky, kteří se na tuto oblast specializují a kteří zajistí jejich dítěti 

vhodnou intervenci. 

1.5.3 Australská škála Aspergerova syndromu 

Speciálním pedagogům a jiným odborníků může k určení diagnózy pomoci Australská 

škála Aspergerova syndromu „A. S. A. S (TheAustralianScaleforAsperger's 

Syndrome“ viz přílohy 

Tato metoda dotazníku si všímá chování a dalších projevů, které by mohly poukazovat 

na Aspergerův syndrom. Dotazník je hodnocen dle šestistupňové škály, přičemž nulová 
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hodnota znamená, že se dítě projevuje přiměřeně svému věku. (Čadilová, Žampachová, 

2006) 

 

Stanovení diagnózy Aspergerova syndromu podle autora Attwooda může probíhat ve 

dvou fázích. V první fázi je možné, aby rodiče a učitelé dítěte, u nichž panuje podezření 

na Aspergerův syndrom, vyplnili dotazník nebo na posuzovací stupnici označili 

intenzitu projevů. Druhá fáze se zabývá pravou diagnostikou odborníků, kterou provádí 

klinický psycholog s praxí v oblasti diagnostiky chování a schopností dětí, které trpí 

vývojovými poruchami. Výsledek by měl mít jednoznačný závěr.  

1.6 Nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom 

U Aspergerova syndromu můžeme orientačně určit, jak obstojí v běžném životě. Děti se 

stejnou diagnózou se mohou lišit v úrovni adaptibility. Velkou roli zde sehrává správný 

pedagogický i výchovný přístup a vývoj dítěte. V raném dětství je obtížné stanovit, 

k jaké kategorii bude dítě v budoucnu směřovat blíž. Rozlišujeme vysoce funkční AS a 

nízko funkční AS.  

Úroveň 

adaptability 

Projevy chování 

Nízko 

funkční AS 

 Problémové chování-negativismus 

 Nepřiměřené emoční reakce 

 Agresivita 

 Ignorace či odmítání spolupráce 

 Sociální izolace 

 Odmítání kontaktu s druhými lidmi 

 Provokativní chování 

 Emoční chlad a odstup 

 Podprůměrné intelektové schopnosti, hyperaktivita, porucha 
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pozornosti 

Vysoce 

funkční AS 

 Sociální naivita 

 Pasivita 

 Schopnost spolupráce 

 Přiměřené nebo mírně odlišné emoční reakce 

 Chybí výrazně problémové chování 

 Průměrné a nadprůměrné intelektové schopnosti 

 Ochota věnovat se i jiným činnostem 

Tab. 2- rozdíl mezi nízko funkčním a vysoce funkčním AS, Zdroj: Kateřina Thorová- Poruchy 

autistického spektra, 2006) 

Vysoce funkční AS přináší lepší prognózu do budoucna.  

1.7 Rozdílnost autismu a Aspergerova syndromu  

Rozdíly mezi autistickými a aspergerovskými dětmi podle autora Attwooda v jeho knize 

Aspergerův syndrom registrujeme především v oblasti mezilidských vztahů, v jazyce a 

řeči a také v dlouhodobém vývoji. Děti, které mívají v dětství typické příznaky autismu, 

ale postupem času začnou mluvit v delších, rozvitých větách, naučí se základním 

dovednostem při sociálním kontaktu a inteligence se pohybuje v pásmu průměru, byla 

připisována diagnóza vysoce funkčního autismu. Tento termín se užíval v anglicky 

mluvících zemích. Někteří kliničtí pracovníci s ním pracují dodnes. Některé instituce 

poskytují finanční pomoc pro děti s autismem, ale pro Aspergerův syndrom se tak 

ochotné pomoci prozatím nedostává. Z toho důvodu pro zajištění odborné pomoci 

užívají psychiatři a kliničtí psychologové raději označení, v jehož názvu zazní autismus. 

Snadno se pak stává, že různí odborníci by diagnostikovali stejné dítě různě. Pro některé 

odborníky by byla diagnóza vysoce funkční autismus a pro jiné Aspergerův syndrom.  

„ Autismus a Aspergerův syndrom se nacházejí na témže kontinuu, vždy se budeme 

setkávat s dětmi, které spadají do diagnostické „šedé zóny“, kdy si nebudeme vůbec 

jisti, která z uvedených dvou diagnóz je pro ně přiléhavější. V budoucnosti nepochybně 



22 

 

dokážeme přesně stanovit hranici mezi autismem a Aspergerovým syndromem, 

v současnosti však máme k dispozici pouze praktický přístup: uvádět diagnózu, která 

jedinci zajistí lepší pomoc.“ (Attwood- Aspergerův syndrom, str. 149) 

Kateřina Thorová ve své knize Poruchy autistického spektra porovnává též rozdíl mezi 

autismem a Aspergerovým syndromem. Thorová popisuje, že obě skupiny (autismus a 

AS) se od sebe výrazně liší schopnostmi, především řečovými, a různými potřebami a 

nárok. Hranice mezi oběma syndromy nelze přesně vymezit, proto vzniká spor, který se 

snaží odborníci už dlouho řešit. Zásadní otázkou je, zda existují dvě odlišné 

diagnostické jednotky, či pouze jedno kontinuum. Z věcného hlediska se existence obou 

skupin zdá opodstatněná.  

„ Vzhledem k variabilitě projevů syndromů bude vždy existovat skupina dětí, jejichž 

projevy nebudou přesně spadat ani do jedné kategorie.“ (Thorová 2006, Poruchy 

autistického spektra str. 312)  

V následující tabulce srovnává autorka autismus a Aspergerův syndrom a nachází zde 

více shod než rozdílů. 

Vývojová oblast Autismus Aspergerův syndrom 

Motorický vývoj 67% dětí s vysoce funkčním 

autismem má problém 

s motorikou. 

50% dětí s AS má problém 

s motorikou. 

Vývoj řeči Výrazně opožděný vývoj řeči 

a celkově podprůměrný 

výkon. 

První slova a věty v normě, chudý 

rozvoj řeči. Opožděný vývoj řeči, 

který dítě dožene.  

Komunikace Specifické obtíže v řečovém 

vývoji, problémy se syntaxí.  

Perfekcionistické vyjadřování, 

záliba v cizích slovech.  

Intelekt Celkově nižší intelekt Průměrný nebo vyšší intelekt, 

charakteristické problémy mohou 

vést k specifickým potížím 

v učení. 



23 

 

Četnost výskytu 15/10 000 15/10 000 

CARS* Horší výsledky v oblasti 

imitace, zrakové reakce, 

sluchové reakce a neverbální 

komunikace. 

 

ADI-R**  Lepší výsledky v oblasti 

neverbální komunikace. 

Prognóza Vyšší pravděpodobnost 

nutnosti asistence.  

U AS je vyšší šance na samostatný 

život a zaměstnání, obzvlášť u 

vysoce funkčního AS.  

Komorbidita  Mohou se objevovat přidružené 

psychiatrické poruchy-deprese, 

zneužívání látek. 

Představivost Objevuje se více 

jednoduchých rituálů, 

stereotypních činností a 

pohybových stereotypií.  

U AS jsou sofistikované zájmy. 

Chování má více komplexní 

charakter.  

Sociální chování Sociální odtažitost a 

problémy v sociální interakci. 

Kontakt většinou vyžaduje, ale 

potíže mu děla porozumění 

kontextu sociálního kontaktu. 

Screeningové metody 

*CARS- Childhood Autism Rating Scale- škála dětského autistického chování 

**ADI-R- Autism Diagostic Interview- Revised, semistrukturovaný rozhovor s rodiči 

dítěte s projevy autismu 

Tab. 3- Srovnání autismu a Aspergerova syndromu, Zdroj: Kateřina Thorová- Poruchy 

autistického spektra, 2006 
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2 Integrace v českém školství 

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

to nutné.“ 

(Vítková, 2004) 

Nejvýstižnější definici pro integraci můžeme využít od švýcarského odborníka Bürliho, 

který konstatuje, že integrace je poskytnout v různých formách výchovu a vzdělaní 

jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami v co možná nejméně restriktivním 

prostředí, které optimálně odpovídá jeho skutečným potřebám. Cíl integrace spočívá 

v možnosti vytvořit rovnost, vzájemné porozumění a akceptaci mezi postiženými a 

nepostiženými. Přizpůsobení ovlivňují tři procesy. Asimilace (postižený se vypořádá se 

způsoby chování většiny), akomodace (uznávají se práva postižených), adaptace 

(oboustranné přizpůsobení postižených i nepostižených).  

2.1 Integrace a inkluze  

Integrační pojetí respektuje odlišnosti skupiny dětí s postižením a intaktní skupiny. 

Hlavním cílem je zařadit nebo spojit dvě odlišné skupiny v rámci vzdělávání a výchovy 

a poskytnout jim podporu, tam kde je zapotřebí.  Inkluzivní pojetí bere žáky ve stejné 

rovině, počítá se s prácí se skupinou, kde má každý své individuální potřeby. Žák 

postupuje se svojí skupinou ve stejném vzdělávacím proudu.  

 „ Integrace a inkluze: Integrace je v současné době širokým mezinárodním hnutím za 

prosazování práva člověka na rovnocennou a rovnoprávnou účast na společné, 

nevylučující a nevydělující kultuře. Inkluze je charakteristikou takovéto kulturní 

společnosti, na jejímž životě se podílejí všichni bez rozdílu.“  

(Hájková, Strnadová, 2010) 
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2.2 Povinnost školní docházky  

Před zahájením povinné školní docházky je ideálně u dětí již stanovena diagnóza. Stále 

však zůstává množství dětí, které k základnímu vzdělávání nastupují buď s chybně 

stanovenou diagnózou, nebo bez určené diagnózy. V některých případech jsou 

stanovené nesprávné diagnózy, např. ADHD, vývojové poruchy chování, poruchy 

učení. Nástup do školy sebou přináší obrovské požadavky, které jsou kladeny na dítě. 

Právě tyto požadavky způsobují zátěž, která u dítěte ještě více zviditelní zvláštní 

projevy chování. Projevy by měli upozornit rodiče či pedagoga, že by mohlo jít o 

poruchu autistického spektra. Pro úspěšné zvládnutí školní docházky žáka s PAS je 

především informovanost pedagogů, vedení škol, rodiny a poradenského pracoviště, 

všichni zmínění hledají řešení konkrétních situací, které vznikají v průběhu základního 

vzdělávání.  

2.2.1 Školská legislativa 

Legislativní uchopení základního vzdělávání. Cíle, stupně, organizaci a průběh 

základního vzdělávání definuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.   

§ 44- Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit 

přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní 

zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 

k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

§ 48- Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se 

souběžným postižením více vadami a s autismem 

(1) Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením 

více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se 

souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. 
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(2) Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a 

druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým 

až desátým ročníkem. 

§ 55 

(1) Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal 

základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného 

zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním 

vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku 

věku. 

(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech 

povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák 

dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty 

druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V 

uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, 

spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou a 

pobočkou pro hlavní město Prahu. 

(3) Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po 

projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. 

(Čadilová, Žampachová, 2008) 

2.3 Vzdělávání žáků s PAS 

Část žáků s poruchami autistického spektra školní docházku zvládne bez větších obtíží. 

Někteří docházejí do speciálních tříd pro žáky s autismem, jiní jsou integrování 

v různých typech škol. Řada integrovaných žáků se neobejde bez asistenta pedagoga. 

V průběhu plnění školní docházky se může objevit problémové chování, nezájem chodit 

do školy a podřizovat se stanoveným pravidlům a kladeným požadavkům. Jiným 

způsob plnění školní docházky může být individuální vzdělávání, které se uskutečňuje 

bez pravidelné účasti žáka ve škole. Musí být natolik závažné problémy pro tento typ 

vzdělávání a zajištěny dostatečné podmínky. Systém vzdělávání žáků s PAS v základní 

škole je ovlivněn mnoha faktory. Nejdůležitějším faktorem je sama diagnóza. 

Rozhodující je míra symptomatiky, mentální postižení, nerovnoměrnost vývoje, 
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závažnost problémového chování. Při výběru typu škol pro žáka a jeho zařazení do 

vzdělávacího programu hrají tyto faktory významnou roli.   

2.3.1 Základní škola speciální 

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením, u kterých 

byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby, které svým rozsahem a závažností jsou 

důvodem k zařazení žáka do speciálního vzdělávání. Základní škola speciální využívá 

speciální metody, formy, učebnice, pomůcky při vzdělávání. Je zde často zajištěn 

asistent pedagoga a ve třídě je nízký počet žáků. Žáci jsou buď vzděláváni ve 

specializovaných třídách pro žáky s autismem, nebo individuální integrací do běžných 

tříd základních škol speciálních. Hlavním cílem vzdělávání dítěte s PAS v ZŠ speciální 

je naučit tyto žáky, co nejvíce samostatnosti a připravit je na dospělý život. Ve 

specializovaných třídách pro žáky s autismem dbáme především na strukturu prostoru 

třídy, vizuální podporu, praktické ukázky postupu práce K integraci do běžné třídy ZŠ 

speciální může dojít v těchto případech: v dosahu bydliště žáka není ZŠ speciální, ve 

které by byla zřízena specializovaná třída pro autisty, zákonný zástupce dává přednost 

integraci a dítě s PAS je natolik zdatné, jak po sociální stránce, tak po komunikační 

stránce, že je pro něj vzdělávání ve speciální základní škole vhodné. Individuální 

integrace žáka s PAS může být úspěšná pouze, když jsou respektovány zvláštnosti žáka 

spojené s diagnózou, a je vytvořené prostředí, které v nejvyšší míře kompenzuje jeho 

handicap.  

2.3.2 Základní škola praktická 

Druhým způsobem, kde se mohou žáci s PAS vzdělávat je základní škola praktická. 

Opět zde najdeme řadu podpůrných opatření, ke kterým patří využití speciálních metod, 

postupů a forem, vytváření speciálních učebnic a pomůcek. Ve škole musí být 

vytvořeny a upraveny prostory zaměřené na zvládání praktických dovedností. Základní 

diagnóza žáků vzdělávaných na ZŠ praktické je lehčí stupeň mentálního postižení, 

někdy také v kombinaci s jinými poruchami a postiženími. Základní škola praktická si 

stanovuje hlavní cíl vzdělávání, což je naučit žáky s PAS samostatnosti, schopnosti 

pokračovat dále ve studiu a získat kvalifikaci pro budoucí profesní uplatnění. Tato škola 

připravuje žáky na praktický život a aktivní uplatnění se v něm.  
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2.3.3 Základní škola 

Základní školu navštěvují žáci s PAS většinou bez mentálního postižení, ale i zde se 

můžeme setkat s různo u mírou symptomatiky PAS, s problémovým chováním atd. 

V základních školách jsou především vzděláváni žáci s Aspergerovým syndromem a 

s vysoce funkčním autismem, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby. 

(Čadilová, Žampachová, 2008) 

2.4 Integrace v běžných školách 

Integrace do běžné třídy se nehodí pro všechny děti. Můžeme rozlišovat děti, u kterých 

je volba integračního přístupu jednoznačná a do druhé skupiny zařazujeme děti, u 

kterých s vysokou pravděpodobností prostředí běžné třídy není vhodnou variantou. Co 

může ovlivnit doporučení k úspěšné integraci:  

 Schopnost dítěte navázat osobní kontakt 

 Menší míra problémového chování 

 Částečná schopnost nápodoby 

 Nepřítomnost vysoké frekvence emočních reakcí 

 Vytvořena schopnost funkčně komunikovat 

 Nepřítomnost těžké hyperaktivity 

 Dobrá spolupráce rodiny, osobní nasazení k integraci 

 Intelekt aspoň 80.  

 Alespoň částečná adaptabilita 

 Vytvořená schopnost spolupráce, ve školním období schopnost pracovního 

chování  

Základní škola musí zvážit, zda integraci zvládne a chce zvládnout. Základní škola je 

povinna přijmout žáka podle paragrafu 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. „žák plní 

povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 
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školském obvodu, v němž má žák místo svého trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce 

nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“Pro úspěšnou integraci je klíčové, aby žák 

zažíval úspěch. V procesu integrace musíme počítat s tím, že mohou nastat výukové i 

výchovné problémy. Tyto problémy mohou být způsobené z rozporu mezi očekáváním 

a velikostí handicapu nebo s nedostatečné motivace. Pro každého učitele, který se 

propůjčí integraci je zásadní správné stanovení učebních cílů a samozřejmě motivace. 

Důležitá je také prevence šikany a informovanost rodičů spolužáků. (Thorová, 2006)     

2.4.1 Výhody a nevýhody integrace 

Na začátku integrace žáka do běžné základní školy je dobré zohlednit všechna negativa 

a pozitiva integrace. Nezanedbatelnou roli hraje kvalita zařízení, osobnost učitele a 

dostupnost zařízení.  

(Vosmik, Bělohlávková, 2010) 

Pozitiva Negativa 

Prostředí školy, které je náročnější 

odpovídá běžnému životu školy. 

Chybí ochranné prostředí, což je 

nevyhovující pro individuální potřeby 

dítěte. 

Jedinec odbourá izolaci a má možnost 

kontaktu se zdravými vrstevníky.  

Specifické potřeby dítěte jsou méně 

uspokojeny. 

Celkově lepší adaptace na další vzdělání, 

zaměstnání, ale i na život.  

Žák se srovnává s ostatními spolužáky, 

hůře dojde k prožití úspěchu.  

Možnost nápodoby chování v běžném 

sociálním prostředí.  

Dítě se může setkat s vyšší zátěží, se 

stresem. 

Přínos integrace pro zdravou populaci, 

která se učí tolerantnosti a pomoci 

handicapovaným. 

Chybějící speciálně pedagogické vzdělání 

učitelů, které nemají tolik zkušeností 

s výukou dětí s AS. 

Individuální přístup je zajištěn asistentem.  Ohrožení jedince šikanou.  
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Dochází ke zvýšení sebevědomí dítěte, ale 

i rodičů.  

Výskyt problémů mezi školou a rodinou.  

Tab. 4- Pozitiva a negativa integrace, Zdroj: Vosmik, Bělohlávková Žáci s poruchou 

autistického spektra v běžné škole, 2010 

2.5 Příprava učitelů 

Předpoklady úspěšné integrace je informovaný učitel, proto podpora pedagogických 

pracovníků je zcela zásadní a měla by být poskytována v těchto oblastech: 

- Metodicko – konzultační návštěvy. 

- Přednášky a kurzy. 

- Metodické semináře  

- Kazuistické semináře. 

Metodicko – konzultační návštěvy jsou poskytovány podle potřeb školy. Poradenští 

pracovníci navštěvují konkrétní zařízení, kde je klient s PAS zařazen. Součástí návštěvy 

je pozorování ze školního prostředí, na jehož základě probíhá následná konzultace se 

všemi zúčastněnými pracovníky. Dochází k sestavení a hodnocení integrace, 

edukačního plánu, IVP, a řešení aktuálních problémů dítěte. Ke konzultaci mohou být 

přizvání i zákonní zástupci.  

Přednášky a kurzy slouží pro zkvalitnění práce pedagogů a pro jejich další vzdělávání 

což je v procesu integrace velmi důležité. 

Metodické semináře jsou organizovány ke konkrétnímu tématu např. sestavení IVP, 

integrace, kompetence pedagogických pracovníků a pracovníků v přímé péči. 

Kazuistické semináře organizuje poradenské pracoviště v pravidelných intervalech. 

Hlavní úkol spočívá v tom, že se pedagogové seznámí s modelovými případy a postupy 

při řešení problémy. 

Příprava učitelů není rozhodně jednorázovou záležitostí. Symptomatika se u žáka může 

dost výrazně měnit, také učitelé se mění, mění se i jejich přístup a nároky.  (Čadilová, 

Žampachová, 2008) 
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2.6 Individuální vzdělávací plán  

Děti s poruchou autistického spektra mají v dnešní době právo na vzdělání. V současné 

době jsou děti zařazovány do běžných základních škol. Jsou většinou vzdělávány 

pomocí individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které dbají na jejich speciální 

výukové a výchovné potřeby. Struktura IVP vychází ze Zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Při sestavování IVP musíme dbát na speciální potřeby dítěte s autismem a dbát 

na specifika postižení. (Čadilová, Žampachová, 2006) 

2.6.1 Tvorba IVP 

Základem pro sestavení IVP je dobře stanovená speciálně pedagogická diagnostika. Na 

tvorbě by se měli podílet pracovníci speciálně pedagogických center, nebo 

pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogové, psychologové, učitelé, 

rodiče. Je důležité vycházet důsledně z metodiky Strukturovaného učení. IVP by měl 

obsahovat: 

 Jakým způsobem bude upraveno prostředí 

 Jaký bude použit denní režim 

 Jak individuálně uplatnit metody a postupy výchovně vzdělávací intervence 

Dále obsahuje všechny dané náležitosti obsažené v Zákoně č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky 

č. 73/2005 Sb. Nad rámec vyhlášky obsahují IVP aktuální potřeby autistických dětí, což 

jsou položky rozvoje komunikace, rozvoje v oblasti imitace, rozvoje v oblasti sociálního 

chování, rozvoje v sebeobsluze. Z hlediska času můžeme IVP rozdělit na dlouhodobé, 

střednědobé, krátkodobé. Učitel na základní škole se setká se střednědobým a 

krátkodobým IVP. Střednědobý IVP je rozpracován na jeden školní rok. Na přípravě se 

podílí učitel, rodiče a další odborníci. Zde můžeme formulovat i specifičtější 

cíle. Krátkodobý IVP lze rozvrhnout na den, týden, měsíc záleží spíše na potřebě učitele 

a především žáka. (Čadilová, Žampachová, 2006)  
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2.7 Asistent pedagoga, osobní asistent  

Pomoc asistenta pedagoga na běžné základní škole je velmi důležitá. Je určitě dobré 

pokud asistent o Aspergerově syndromu už dopředu něco ví. Zákon č. 61/2004 Sb. 

(školský zákon) a vyhlášky č.73/2005 jsou žáci s poruchou autistického spektra 

považováni za žáky s těžkým zdravotním postižením. Z tohoto důvodu náleží dětem 

nejvyšší míra podpůrných opatření. Na doporučení PPP nebo SPC lze posílit školní 

vzdělávání o asistenta pedagoga. Asistent pedagoga je v mnoha ohledech nezbytnou 

podmínkou pro úspěšnou integraci jedince na základní škole.  

 Asistent pedagoga Osobní asistent 

Kterými 

právními 

předpisy se 

řídí? 

Právní předpisy Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) - jedná se o 

pedagogického pracovníka. 

Právní předpisy Ministerstva 

práce a sociálních věcí (MPSV) - 

pracovník v sociálních službách.  

Co je jeho 

náplní 

práce?  

Zprostředkování výchovné a 

vzdělávací činnosti dětem se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami v době vyučování na 

základě pokynů pedagogického 

pracovníka.  

Zejména doprovod dítěte do a ze 

školy, případně na další 

mimoškolní aktivity.  

Kdo jeho 

služby 

hradí?  

Finanční prostředky jsou 

poskytovány v rámci 

republikových normativů 

stanovených MŠMT.  

Je zaměstnancem převážně 

nestátních neziskových organizací, 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Tyto subjekty získávají na provoz 

služby dotace od státu, nadací či 

jiných subjektů. 

Rodina přispívá na úhradu 

finančních nákladů této sociální 

služby. 

Tab. 5- Porovnání osobního asistenta a asistenta pedagoga, zdroj: 

www.aspergeruvsyndrom.cz/sluzby/vzdelavani/asistent 

2.7.1 Náplň práce 

Klíčovou náplní asistenta je podpora dítěte s AS vedena k co největší samostatnosti. 

Náplň práce asistenta většinou určuje vedení školy po doporučení SPC. K nejčastějším 

činnostem asistenta pedagoga patří:  

 Individuální práce se studentem - dohled, vizuální podpora, verbální podpora, 

dodatečné povysvětlení úkolu 
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 Pomoc při adaptaci studenta - pomoc při rozvoji sociálních dovedností, orientace 

v prostoru a čase, řešení konfliktů se spolužáky, zprostředkovává komunikaci 

mezi školou a rodinou, zajišťuje bezpečnost žáka, pomáhá usměrňovat 

problémové chování, zajišťuje dohled o přestávkách, zajišťuje relaxaci 

 Pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro studenta 

 Spolupráce při tvorbě IVP 

2.8 Vzdělávací programy 

Děti s poruchou autistického spektra určité potíže, ale pořád dítě zůstává dítětem. Každý 

z nich potřebuje lásku, bezpečí, přijetí. Proto je důležité umožnit lidem s PAS všechny 

aktivity, které souvisí s běžným životem. Mezi fungující intervenční opatření např. patří 

úprava prostředí a obecné intervenční strategie, které přizpůsobíme specifiku poruchy, 

modifikace životního stylu, rozvoj dovedností, přiměřená motivace, nácvik relaxačních 

technik, modelové nácviky zvládání situace. Ve většině zemí tvoří základní intervenci 

vzdělávací programy.  

2.8.1 Strukturované učení 

Strukturované učení je považováni za jeden z úspěšných vzdělávacích programů pro 

děti s PAS. Strukturalizace vnáší jasná pravidla, posloupnost činností a jednoznačné 

uspořádání prostředí. Pro děti s PAS tento přístup kompenzuje jejich handicap. Místo 

nejistoty a zmatku nastoupí řád, pocit jistoty a bezpečí, který umožňuje zvládat nové 

úkoly, učit se a lépe snášet nepředvídatelné události. Metoda strukturovaného učení, 

pokud je správně používaná, dokáže částečně pomoci všem i dětem hyperaktivním 

s mentální retardací nebo pro děti, kteří mají potíže se sebeorganizací. 

Principy strukturovaného učení 

Individualizace je jedním z principů strukturovaného učení. Individualizace při práci 

s dětmi s PAS s sebou přináší individuální volbu metod a postupů, individuálně volené 

úlohy, individuálně upravené prostředí a individuální formy vizualizačních pobídek, 

komunikace a motivace. Princip individualizace by neměl být ve vzdělávání 

podceňován, naopak u dětí s PAS musíme mít individuální přístup na mysli i v 
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nejmenších detailech. Strukturalizace je dalším principem strukturovaného učení a pro 

děti s PAS velice důležitá. Pokud dojde k jakékoliv změně, k nečekané události, nastane 

u dětí s PAS velký problém, který může vyvolat problémové chování. Z toho důvodu je 

důležité uspořádání prostředí, času a jednotlivých činností, které jedinci s PAS umožní 

lepší orientaci a reakci na změnu. Vizualizace usnadňuje dětem s PAS zvládat strukturu 

prostoru, času a jednotlivých činností, kompenzuje handicap pozornostních a 

paměťových funkcí. Vizuální podpora pomáhá udržovat informace, zvyšuje 

sebevědomí, dává šanci lépe uspět, vede k větší samostatnosti. Motivace je důležitým 

stimulem učení. Motivace při práci s dětmi s autismem hraje velkou roli. Je důležité 

najít způsob, jak pozitivně ovlivňovat chování jedince. Pokud vytvoříme motivační 

systém, pak dokážeme předcházet problémovému chování. Systematické poskytování 

odměn vede u řady dětí ke zlepšení chování. Lepší je uplatňování pozitivní motivace. 

(Čadilová, Žampachová, 2008) 

2.8.2 TEACCH program  

(Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children- 

Léčebně výchovný a vzdělávací program pro děti s autismem a jiným komunikačním 

handicapem) 

Program funguje ve Spojených státech už několik desítek let. Týká se všech věkových 

kategorií. U TEACCH programu byla zjištěna vysoká míra spokojenosti rodičů, 

zlepšení chování, umožnění přístupu ke vzdělání, rozvoj komunikace, prevence 

problémového chování. TEACCH program spočívá v:  

 individuální přístup k dětem 

 aktivní generalizace dovednosti 

 spolupráce s rodinou 

 integrace autistických dětí do společnosti 

 přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí 

 pozitivní přístup k dětem s problematickým chováním 



35 

 

Metodika TEACCH programu se opírá o fyzickou strukturu (fyzický prostor a pracovní 

úkoly, schopnost orientace), vizuální podporu, zajištění předvídatelnosti (pracovní a 

denní schémata- získání větší jistoty), strukturovanou práci pedagoga (plánování 

pedagoga, záznam výsledků, spolupráce), práce s motivací ( Thorová, 2006) 

2.9 Poradenství 

V současné době funguje v každém kraji pracovník MŠMT, který je zaměstnaný ve 

speciálně pedagogickém centru a má na starosti děti s poruchou autistického spektra. 

Poradenští pracovníci:  

Psycholog zajišťuje diferenciální diagnostiku, zjišťuje mentální úroveň dítěte, 

konzultuje vhodné školní zařazení, vypracovává zprávu z vyšetření pro potřebu školy a 

rodiny.  

Speciální pedagog se zabývá pedagogickou diagnostikou, spolupracuje se školskými 

zařízeními, dochází do rodin, vypracovává individuální výchovně-vzdělávací plán a 

pomáhá se zařazením strukturovaného programu.  

Logoped u dítěte vede komunikační terapii a rozvíjí neverbální komunikaci.  

Sociální pracovník pomáhá rodičům se orientovat v současné legislativě, v možnostech 

sociální podpory a nabídce sociálních služeb.  

Behaviorální terapeut vede nácviky sociálního chování, při řešení problémového 

chování a navrhuje konkrétní opatření, zabývá se prevencí problémového chování.   

2.9.1 Náplň práce krajského koordinátora 

Krajský koordinátor pro oblast autismu poskytuje konzultace a individuální metodickou 

podporu odborným pracovníkům ve školách a zařízeních v kraji, kde jsou integrováni 

děti s PAS. Koordinátor se zaměřuje na poradenské služby a konzultace rodinám 

s osobami s PAS. Monitoruje potřeby v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství 

v ČR se podílí na jejich zajištění. ( Thorová, 2006) 
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Praktická část 

Praktická část diplomové práce se bude zabývat čtyřmi důležitými činiteli integrace. 

První z nich bude žák, druhý asistent pedagoga, třetím činitelem je učitel a na závěr se 

zaměřím na rodiče integrovaných žáků. V praktické části se budu věnovat hypotéze a 

cílům, které jsem si stanovila v úvodu mé diplomové práce.  

Z důvodu ochrany osobních údajů budou žáci v mé diplomové práci vystupovat pod 

čísly 1 a 2. 

3 Žák 

Kapitola se zabývá charakteristikami, postřehy z výuky a individuálně vzdělávacími 

plány obou žáků. 

3.1 Charakteristiky integrovaných žáků 

K charakteristikám žáků jsem využila dokumentaci ze SPC, kterou mi poskytla paní 

Mgr. Ilona Dohnalová, koordinátorka pro oblast autismu, na základě souhlasu rodičů 

obou integrovaných žáků.  

3.1.1 Žák 1  

Jméno: Žák 1   

Narození: 22. 1. 2002, 10 let  

Diagnóza:  Aspergerův syndrom (porucha autistického spektra), specifická vývojová 

porucha učení ve smyslu dyslexie (dále jen SPU)  

Anamnéza:  

Rizikovost těhotenství se projevila v 6. - 7. měsíci. Komplikace při porodu žádné 

nebyly.  Chlapec je 14. dní nedonošen. Porodní váha byla 3, 18 kg a porodní délka 49 

cm. Dítě po porodu ihned křičelo. Do 1. roku života prodělal chlapec čtyřikrát operaci 

uší. Ve třech letech byl pokousán psem. Od raného věku měl specifické zájmy (plakal, 

když mu chyběl některý z jeho dudlíků), motorický vývoj byl zrychlený, v 7. -8. měsíci 

chodil, rychle se naučil i na nočník. Brzy byl samostatný v oblékání i v jídle. Vždy se 

zajímal o technické hračky, lego. V 1. roce již počítal, od 3 let hraje šachy. V mateřské 
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škole, kterou navštěvuje od 3 let, se projevoval samotářsky, když se měl zapojit do 

karnevalu, zalezl do kouta. Řeč se začala vyvíjet ve 3 letech. 

Nyní trpí alergiemi, je astmatik. Dále ho trápí atopický ekzém. Pravidelně užívá léky- 

rithalin, zmolin, jsou pro chlapce předepsané od psychiatra. Rodina využívá pomoci 

 SPC a psychiatra. 

Z psychologického vyšetření vyšlo, že rozvoj chlapcových rozumových schopností je 

nerovnoměrný, v chování, prožívání a komunikaci se objevuje řada specifických zájmů 

a zvláštností- symptomy Aspergerova syndromu. Ve čtení a psaní jsou znatelné 

dyslektické a dysgrafické obtíže. Jedná se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.  

V současné době žák navštěvuje 5. třídu. V září 2012 mu byla odebrána asistentka 

pedagoga, která s ním byla od 2. Třídy. Nyní žák pracuje společně s ostatními dětmi. 

Mezi jeho záliby patří šachy. Žák 1 je velmi pozorný chlapec. Ve třídě je mezi ostatními 

žáky oblíben. Je spíše tišší povahy, ve výuce se moc neprojevuje. Hodně mu záleží na 

jeho úspěšnosti, žák 1 špatně snáší neúspěch.  

3.1.2 Žák 2 

Jméno: Žák 2 

Datum narození: 12. 12. 2000 

Diagnóza: Aspergerův syndrom (porucha autistického spektra), porucha pozornosti 

s hyperaktivitou (ADHD) 

Anamnéza:  

Narozen v termínu bez komplikací. Do 3 měsíců velmi plačtivý, pak zase velmi klidný. 

Problémy ustavováním spánkového rytmu. Vážněji nestonal. Raný pohybový vývoj 

v normě, celkově ale méně obratný. Nástup aktivní řeči včasný. Od raného věku je 

nepřizpůsobivý, neklidný, emočně nevyrovnaný. Špatně si zvyká na nové lidi a na 

změny obecně. Dlouhodoběji byl veden v PPP Pelhřimov jako dítě se speciálními 

potřebami pro ADHD. Zvláštnosti jsou ve vývoji zájmů. Dříve byl zaujat dinosaury, 

aktuálně preferuje technickou oblast (auta, vrtulníky, fantasy témata, roboty). Ze 

zvláštností ve smyslovém vnímání je přecitlivělý na pachy, vadí mu hluk, který 

nezpůsobuje on sám. Trpí strachem ze tmy. Trvá na svícení po celou noc. Spí neklidně. 
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Nástup do školy byl o rok odložen. Veden podle IVP. Od první třídy využívá pomoci 

pedagogické asistentky. Výukové nároky zvládá, obtížně ale dostojí časovým limitům. 

Na důležité písemné práce má limit výrazně prodloužený.  

Chlapec užívá léky ke zklidnění a mírnění depresivních stavů.    

Z psychologického vyšetření vyšlo, že vývoj rozumových dispozic je nerovnoměrný- 

globálně lehce omezený-podprůměrný. Referované zvláštnosti i pozorování a výsledky 

vyšetření odpovídají pervazivní vývojové poruše- Aspergerově syndromu.  

V současné době žák navštěvuje 5. Třídu. Po celu dobu výuky vedle chlapce sedí 

asistentka pedagoga, která mu pomáhá zvládat vyučování. Chlapec reaguje ve výuce 

velmi výbušně. Mezi jeho velkou zálibu patří počítač, kde rád hraje hry.   

3.2  Pozorování 

Z důvodů pozorování jsem navštívila organizaci APLA v Jihlavě. Paní doktorka 

Zápotočná byla velice vstřícná a zkontaktovala mě s paní magistrou Ilonou 

Dohnalovou, která je koordinátorka pro oblast autismu na Vysočině. Paní magistra 

Dohnalová mi doporučila návštěvu základní školy v Humpolci.  

S písemným souhlasem rodičů dětí jsem pozorovala jednou měsíčně výuku ve 4. - 5. 

třídě na základní škole v Humpolci. Pozorování probíhalo od dubna 2012 do prosince 

2012. 

3.2.1 Základní škola, 4. třída 

Oba žáci chodí do stejné třídy se sníženým počtem žáků. Třída se skládá ze 17 žáků 

z toho 6 dívek a 11 chlapců pod celkovým vedením paní třídní učitelky Mgr. Edity 

Šikýřové. Ve třídě jsou dvě paní asistentky, které sedí po celou dobu výuky vedle žáka 

1 a žáka 2. Od nového školního roku (září 2012) pro žáka 1 nebyla schválena asistentka 

pedagoga. U žáka 2 beze změn.  

Na základní školu jsem dojížděla každý měsíc. Ve třídě jsem strávila vždy několik 

hodin. Ve výuce jsem si především zaznamenávala projevy obou chlapců, co zvládají a 

jejich pokroky. U žáka 1 bych si nevšimla žádných rozdílů od ostatních žáků, kdyby 

paní asistentka neseděla vedle něho. Působil na mě velice klidnou povahou. V hodinách 

se nijak zvlášť neprojevoval. Pracoval stejně jako ostatní žáci. O přestávkách se 

zapojoval do všech činností, co jeho kamarádi. Při pozorování jsem zaznamenala, že 
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asistentka často žáka 1 upozorňuje, co má dělat, jakoby ho vracela do reality. Žák býval 

často zasněný. Poznala jsem z pozorování, že má problém se čtením, když četl z knihy, 

ukazoval si záložkou a četl výrazně pomaleji než ostatní žáci. Dále jsem zaregistrovala, 

že ho velice bavila matematika. U žáka 2 byly jeho projevy navenek znatelnější. Při 

výuce vykřikoval, popadaly ho záchvaty vzteku. O přestávce byl pod dozorem paní 

asistentky. Velice nerad psal diktát a jakoukoli samostatnou práci. Jeho asistentka žáka 

2 vždy dokázala uklidnit a motivovat pro další činnost. Paní učitelka byla energická, 

pohotová, vždy skvěle připravena. Uměla si rozvrhnout práci a dokázala se všem žákům 

věnovat individuálně. Měla vždy připravené činnosti navíc pro nadané žáky, činnosti 

pro žáky dyslektické, činnosti pro žáky s Aspergerovým syndromem. Svou výuku měla 

vždy připravenou tak, aby ji zvládli všichni žáci a nikdo se nenudil. Při pozorování jsem 

sledovala i kolektiv třídy. Při vybírání žáků do skupin si žáci vybírali i žáka 1 i žáka 2, 

nikdo nad nimi „ neohrnoval nos“. Bylo poznat, že žáci jsou zvyklí na spolužáky se 

specifickými obtížemi a že se k nim chovají přirozeně. Ve třídě po celou dobu mého 

pozorování panovala příjemná atmosféra.  

Zasedací pořádek ve třídě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Zasedací pořádek ve třídě, Zdroj: vlastní interpretace 
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3.2.2 Postřehy z výuky- žák 1 

 Duben 2012 

Datum: 27. 4. 2012 

Předmět: Vlastivěda 

Stručná náplň hodiny: Test- otázky z dějin, čtení pověstí 

Postřehy z pozorování:  

Žák 1 pracuje společně s dětmi s pomocí paní asistentky, která po celou hodinu sedí 

vedle něj. Má stejnou práci jako ostatní děti ve třídě. Paní asistentka při testu opakuje 

žákovi zadání otázky. Žák vyplňuje test sám. Při čtení pověstí si ukazuje záložkou, kde 

zrovna čte. S porovnáním s ostatními dětmi čte pomaleji a méně plynule, ale je mu 

rozumět. Za celou hodinu je žák v klidu, nevyrušuje. (Občas mi přijde), že ho paní 

asistentka musí vrátit zpátky do reality, protože je myšlenkami jinde.  

Po skončení hodiny jsem si půjčila sešit s testem. Žák měl odpovědi správné. Písmo 

bylo (celkem) čitelné, i když mu paní asistentka musí psát některé zápisky z hodin, 

protože to po sobě později nepřečte.  O přestávce tráví čas s ostatními dětmi na chodbě.  

Předmět: Český jazyk 

Stručná náplň hodiny: určování sloves, práce ve dvojici, práce s pracovním sešitem  

Postřehy z pozorování:  

Český jazyk dělá žákovi 1 velké potíže. Největší problém mu dělá pravopis, háčky a 

čárky. Nerad přijímá neúspěch. Při diktátu má úlevy, píše každou druhou větu. Má čas 

si vše promyslet.  Žák si zapisuje všechno sám. Při samostatné práci mu pomáhá paní 

asistentkou, udržuje žákovu pozornost. Pomáhá mu hlavně při čtení zadání. Při práci 

v pracovním sešitě si určují tempo sami. Stihnou vždy stejnou práci jako ostatní děti ve 

třídě.  

Předmět: Anglický jazyk 

Stručná náplň hodiny: zpívání písničky, poslech, skupinová práce- vytváření pokrmu 

Postřehy z pozorování:  

Žák 1 se neustále už 4. vyučovací hodinu dokáže soustředit. Nikoho nevyrušuje. 

Anglický jazyk mu dělá stejný problém jako český jazyk.  V anglickém jazyce má 

problém, že když něco ví, zapíše to, jak to slyší. Nerad přijímá neúspěch. Při skupinové 

práci se zapojoval, vymýšlel česky, co by mohli přidat do pokrmu, nebo hledal slovíčka 

ve slovníku. Výjevy nijak znatelné.  
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Květen 2012 

Datum: 29. 5. 2012 

Předmět: Český jazyk 

Stručná náplň hodiny: rozdělování slov dle vzorů, skupinová práce, diktát 

Postřehy z pozorování:  

Žák 1 rozdává lístečky se vzory spolužákům. Lístečky rozdává v klidu. Poté si sám 

rozděluje vzory podle rodů. Práci stíhá jako ostatní děti. Paní asistentka pomáhá 

s opakováním slovního spojení nebo se zdůvodněním, když žák 1 udělá chybu. Jinak 

pracuje samostatně. Je vidět, že se velmi soustředí a záleží mu na tom, aby měl 

správnou odpověď. Při skupinové práci ze začátku pouze sleduje a pracují ostatní děti 

ve skupině. Po chvíli se zapojí a říká ostatním své nápady. Při diktátu Žák 1 píše každou 

druhou větu. Paní asistentka mu to několikrát opakuje. Paní asistentka musí vždy Žáka 

upozorňovat, že píše, protože je myšlenkami jinde.  

O přestávce je samostatný. Paní asistentka u něho nemusí být po celou dobu.  

Předmět: Přírodověda 

Stručná náplň hodiny: prezentace referátů, tvorba nástěnky 

Postřehy z pozorování:  

Při prezentaci referátů žák 1 poslouchal ostatní spolužáky. Připravoval se s paní 

asistentkou, co on přednese před třídou. Při tvorbě nástěnky se zapojil mezi spolužáky. 

Po celou dobu se na práci soustředil.  

Červen 2012 

Žák 1 odjel na celý červen do lázní.  

 

Září 2012 

U žáka 1 nastala od nového školního roku (září 2012- 5. Třída) zásadní změna. Nebyla 

pro chlapce schválena asistentka pedagoga.  

Datum: 13. Září 2012 

Předmět: Matematika 

Stručná náplň hodiny: Jednotažky, posloupnost, slovní úlohy 

Postřehy z pozorování: 

Při hodině matematiky je žák 1 velice aktivní. Po celou dobu vyučování vnímá, dává 

pozor, hlásí se, zná správné odpovědi. Zvládá práci jako ostatní děti. Chvílemi pouze 

kouká a nejeví žádnou činnost. Je myšlenkami jinde, ale to pouze výjimečně. Při práci 
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ve dvojici spíše pracuje sám, občas koukne ke spolužákovi, ale nespolupracují spolu ve 

dvojici. Samostatnou práci má rychle hotovou a jde si ještě pro práci navíc. O 

matematice je v klidu.  

Předmět: Přírodověda 

 Stručná náplň hodiny: opakování učiva, nové učivo- kladka, nakloněná rovina 

Postřehy z pozorování: 

Žák 1 při skupinové práci se snaží říct důležité myšlenky o opakování učiva. Ze začátku 

diktuje důležité myšlenky, ale nemůže si vzpomenout na vše. Mírně znervózní a poté 

ztichne a nic už neřekne. Při psaní poznámek o novém učivu vše stíhá s ostatními dětmi. 

Neustále sleduje vývoj hodiny. Ke konci hodiny unavený, často zívá.   

Předmět: Pracovní činnosti 

Stručná náplň hodiny: vyrábění tapety a korálků 

Postřehy z pozorování: 

Při pracovní činnosti žák 1vyrábí tapetu. Je samostatný, potichu po celou hodinu.  

Předmět: Český jazyk 

Stručná náplň hodiny: čtení 

Postřehy z pozorování:  

Při čtení čte žák 1 pomocí okénka, poté poslouchá ostatní děti a pozoruje text v knize.  

Prosinec 2012 

Datum: 10. prosince 

Předmět: Matematika 

Stručná náplň hodiny: Slovní úlohy 

Postřehy z pozorování: Paní učitelka má žáka 1 v první lavici hned u sebe a říká mu 

znova některé pokyny. Žák 1 si otevřel učebnici, až když ostatní žáci dočetli zadání. 

Příklady spočítal mezi prvními žáky ve třídě. Pracuje sám, řeší slovní úlohy. Paní 

učitelka má o žáku 1 větší přehled, žák 1 pracuje jako ostatní žáci. Paní učitelka 

popohání žáka 1: „ Začni už.“, má nad ním neustálý dohled a vrací ho zpátky do reality. 

Žák 1 se zdá být zasněný. 

Předmět: Anglický jazyk 

Stručná náplň hodiny: Test 

Postřehy z pozorování: Při testu pracuje žák 1 samostatně, paní učitelka na něj občas 

dohlídne a některé detaily mu vysvětlí.  

Předmět: Pracovní činnosti 
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Stručná náplň hodiny: Výroba vánočního přání 

Postřehy z pozorování: Žák 1 pracuje při pracovních činnostech zcela sám. Je klidný, 

půjčuje si od spolužáků pomůcky, vždy poprosí a poděkuje.   

3.2.3 Postřehy z výuky- žák 2  

Květen 2012 

Datum: 29. 5. 2012 

Předmět: Český jazyk 

Stručná náplň hodiny: rozdělování slov dle vzorů, skupinová práce, diktát 

Postřehy z pozorování:  

Žák 2 při rozdávání lístečků běhá po celé třídě, neustále se směje. Paní asistentka mu 

srovnává lístečky do rodů. Žák 2 nestíhá ukazovat obě kartičky naráz, tak vykřikuje 

„Počkej“. Paní učitelku mu řekla, že stačí, když bude ukazovat pouze jednu kartičku. Při 

vyučovací hodině vstává, vykřikuje, otáčí se dozadu. Soustředí se na daný úkol, ale 

nestíhá. Při práci diskutuje s asistentkou. Při odnášení úkolu než jde do lavice, má 

potřebu projít si celou třídu. Při skupinové práci ubližuje spolužákovi, protože ho slovně 

napadl. Paní asistentka musí spor vyřešit. Po celou práci ho napadá. Až ke konci 

skupinové práce se začne snažit a za pomoci paní asistentky společně práci dokončí. Při 

diktátu vykřikuje, mlátí do lavice, dupe, pro sebe si mumlá, nadskakuje na židli. 

Postupně se zklidňuje.  

O přestávce se žákovi 2 musí neustále paní asistentka věnovat. Aby neubližoval 

ostatním dětem, nebo aby někdo neublížil jemu. Paní asistentka chodí s žákem 2 na 

záchod, protože dochází k posměchu od starších spolužáků.  

Předmět: Přírodověda 

Stručná náplň hodiny: prezentace referátů, tvorba nástěnky 

Postřehy z pozorování:  

Při čtení ostatních referátu je žák 2 velice v klidu. Poslouchá pozorně své spolužáky. Při 

prezentaci svého referátu, mluví hezky o soli kamenné. Představuje ji celé třídě. Bylo 

poznat, že se referátem zabýval. Při tvorbě nástěnky musí být středem pozornosti. 

Zapojil se a byl ve víru tvorby. Přidělával špendlíky na nástěnku a výtvory a bylo vidět, 

že se mu líbí být důležitý. Ostatní žáci se k němu velmi hezky chovají a podávali mu 

vše, co potřeboval.  
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Září 2012 

Žák 2 nastoupil do 5. třídy, má stejnou paní asistentku, stejnou paní učitelku, u tohoto 

chlapce nedošlo k výraznějším změnám.  

Datum: 13. Září 2012 

Předmět: Matematika 

Stručná náplň hodiny: Jednotažky, posloupnost, slovní úlohy 

Postřehy z pozorování: 

Na úvod vyučovací hodině je žák 2 mírně rozhozen, že začala další hodina a musí se 

soustředit na práci. Paní asistentka ho drbe na krku pro uklidnění. Ze začátku hodiny je 

aktivní, hlásí se, má radost, že ho paní učitelka vyvolala k tabuli i přes jeho neúspěch. 

Sleduje práci ostatních spolužáků a hlasitě komentuje jejich snahy. Do třídy vešla jiná 

paní učitelka a žák 2 hned začne hlasitě vykřikovat: „Umím karate“. Paní asistentka 

chlapce drží a uklidňuje. Příchod nové osoby ho zřejmě trochu rozhodil. Při hodině 

matematiky vykřikuje, skáče. Ostatní děti na jeho výjevy nereagují. Při práci ve dvojici 

pracuje s paní asistentkou a je v klidu. Při zadání samostatné práce se začne rozčilovat. 

Vykřikuje: „ Tohle nestíhám“, „počkejte“.  

O přestávce hraje žák 2 s ostatními žáky karty.  

Předmět: Přírodověda 

 Stručná náplň hodiny: opakování učiva, nové učivo- kladka, nakloněná rovina 

Postřehy z pozorování: 

 Při hodině přírodovědy je žák 2 ve skupině s žákem 1. Nad otázkami přemýšlí a 

vykřikuje odpovědi. Neustále opakuje jednu větu dokola. Paní asistentka zapisuje jejich 

nápady a žák 2 říká: „ Teto, piš to.“ Při zapisování poznámek nové látky žák 2 nestačí 

paní učitelce. Začne přemlouvat paní učitelku, poté následuje rána do stolu a výkřik. 

Poznámky mu musí dopsat paní asistentka.  

Předmět: Pracovní činnosti 

Stručná náplň hodiny: vyrábění tapety a korálků 

Postřehy z pozorování: 

Při této vyučovací hodině je žák 2 velice klidný, i když hodinu vede jiná paní učitelka. 

Představuje před celou třídou svoji tapetu. Vysvětluje paní učitelce, co nakreslil. Při 

výrobě korálků je ze začátku klidný, ke konci hodiny, už to dělat nechce. Vykřikuje: „ 

Už mě to nebaví.“ 

Předmět: Český jazyk 
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Stručná náplň hodiny: čtení 

Postřehy z pozorování:  

Na hodinu čtení odchází žák 2 pryč ze třídy, protože mu vadí, jak ostatní žáci čtou. Čte 

si sám nahlas v jiné místnosti. On přečte jednu stránku a paní asistentka přečte druhou 

stránku. Při čtení je klidný. Když ho to přestane bavit, odloží knihu, pokračuje paní 

asistentka. Poté jí zase knihu bere, že už bude číst sám.   

Říjen 2012 

Pondělí 1.10 Vyrušuje, stále vydává zvuky, při příchodu jiné paní učitelky křičel, 

válel se po zemi 

Úterý 2.10 Pracuje bez větších výkyvů 

Středa 3.10 Pracuje bez větších výkyvů 

Čtvrtek 4.10 Odmítal pracovat, vzteká se, že je to k ničemu. Ke konci dne hezky 

pracoval  

Pátek 5.10 Vydával zvuky, chodil z místa, stále vykřikoval, chtěl odejít z výuky 

ven na chodbu 

Pondělí 8.10 Při počítání příkladů vykřikoval sprosté slovo, bezdůvodně se vztekal, 

stále mluví sprostě 

Úterý 9.10  Vzdychá „Ach jo“, hvízdá si, brečel, chtěl pracovat po svém ne dle 

pokynů 

Středa 10.10 Pěkná práce, nechtěl číst slovní úlohu, vztekal se, při diktátu kňučel, 

při angličtině pěkná práce 

Čtvrtek 11.10 Celý den pěkná práce, při pracovních činnostech nepracoval, stále 

odbíhal 

Pátek  12.10 Celý den probíhal bez problémů 

Pondělí 15.10 Celý den probíhal bez problémů 

Úterý  16.10 Plivnul na spolužačku, lezl na tabuli, nadával, ke konci dne pěkná 

práce 

Středa 17.10 Práce ve výuce bez obtíží 

Čtvrtek  18.10 Nepracuje, hraje si, ke konci pěkná práce 

Pátek  19.10 Práce ve výuce bez znatelnějších problémů 

Pondělí 22.10 Byl drzý na paní učitelku ohledně domácího kolu, řekl jí: „Dělejte si 

to sama.“ Vzal desky se sešitýma a chtěl ji s nimi bouchnout, nakonec 
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je položil a stále nadával. Vztekal se 

Úterý 23.10 Žák 2 byl doma 

Středa 24.10 Žák 2 byl doma 

Čtvrtek  25.10 Dodělávání práce- práce dle pokynů, vzorné chování 

Pátek 26.10 Dodělávání práce- práce dle pokynů, vzorné chování 

Pondělí 29.10 Nemoc 

Úterý 30.10 Žák 2 se předváděl, vydával zvuky, stále říkal, že to neumí, nakonec si 

zalezl pod počítačový stůl, kde pracoval, stalé vše komentoval, 

vykřikoval, vyrušoval, zdržoval se tím od práce 

Středa 31.10 Bouchá se lahví do hlavy, pěkná práce- zbytek dne 

 

Listopad 2012 

Čtvrtek 1.11 Spolužačce vzal svačinu, pěkná práce ve výuce 

Pátek 2.11 Na chodbě po paní učitelce pomyslně střílel, válel se po zemi, nechtěl 

pracovat, stále diskutuje, že to neumí. Vše komentuje, ale nakonec si 

svou práci splnil. 

Pondělí 5.11 Pěkná práce, průpovídky- nechce, nebudu, neumím 

Úterý  6.11 Stále se vzteká při rýsování, nepřijímá radu paní asistentky, zacpává 

si uši, křičí, dělá mumii, krká, při diktátu hvízdá, při napomenutí vzal 

paní asistentce brýle a chtěl je dát do hrnku s kávou, pak si je nasadil 

a po upozornění, že bude trest, začal pracovat  

Středa 7.11 Strčil do Davida, skočil na Vojtu 

Čtvrtek 8.11 Tento den práce bez větších obtíží 

Pátek  9.11 Při hodině matematik- prověrka, nepracoval, vydával zvuky. Stále 

říká: „ Paní učitelko mě se nechce.“ 

Pondělí 12.11 Při slohu říkal, že nezná žádnou pohádku, nechal si dát raději pětku a 

svačil si, při diktátu kňučel, nadával, proč se něco píše 

Úterý 13.11 Práce bez problémů 

Středa 14.11 Ve výuce nebyly žádné větší obtíže 

Čtvrtek  15.11 Padá na zem. Vykřikuje: „Já to neumím.“ Při prověrce pracoval 

dobře. Vykřikuje: „Chci japonský květináč.“ 

Pátek  16.11 Anglický jazyk pěkná práce. Zhasínal světlo, vztekal se, při počítání 
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stále povídal: „Já to neumím.“ O velké přestávce shodil ze stolu 

pastelky a tužky, paní asistentka mu pomáhala uklízet a on ji za to 

kopnul.  

Pondělí 19.11 U stolu vzdychá, šťourá se v nose, rozbil Vaškovi propisku, bouchnul 

lahví do spolužáka, paní učitelka mu chtěla dát poznámku, žák 2 se na 

ni rozběhl, když jsem ho chytila, zařval na mě: „Sprostý slovo“. 

Dostal poznámku.  

Úterý 20.11 Při psaní diktátu seděl, nepsal, argumentoval tím, že ho to nebaví psát 

Středa 21.11 Nechal se dobrovolně vyzkoušet, předváděl se, o hodině vykřikoval: 

„Fuj“. Po zbytek dne pěkná práce. 

Čtvrtek 22.11 Ve výuce žádné problémy nenastaly 

Pátek 23.11 Velká pochvala při hodině angličtiny, pracoval velice hezky, 

odpovídal na otázky. Celý den hezká práce 

Pondělí 26.11 Nepřítomen 

Úterý 27.11 Hraje si s hopíkem a nechce pracovat. Při diktátě vyrušoval, až o paní 

učitelka poslala pryč ze třídy. Hopík mu upadl na zem, skáče po třídě, 

zalezl pod stůl a nechce psát prověrku. Žák 2 s košťátkem běžel na 

paní učitelku. 

Středa 28.11 Vše komentuje, během dne bez větších výkyvů v chování 

Čtvrtek 29.11 O přestávce se předváděl před paní asistentkou z druhého stupně, 

bouchá děti podsedkem, musel jít ze třídy.  

Pátek  30.11 Diktát psal bez odmlouvání.  

Tab. 6 Záznamy z pozorování, Zdroj: vlastní interpretace 

Prosinec 2012 

Na začátku prosince dostal žák 2 třídní důtku za nevhodné a drzé chování vůči 

asistentce, učitelce a dětem. Žák 2 dal asistentce pěstí, až jí tekla krev z pusy. Žák 2 si 

to odůvodnil tím, že mu neměla říkat, ať toho nechá.  

Datum: 10.12 2012 

Předmět: Matematika 

Stručná náplň hodiny: Slovní úlohy 

Postřehy z pozorování: Žák 2 při hodině matematiky bručí, povídá si, diskutuje s paní 

asistentkou, nechce moc počítat. Řekl paní učitelce, že hvězdičku za vypočítané 
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příklady si zapíše teta (asistentka). Zívá, nechce se mu pracovat, vykřikuje. Paní 

asistentka zapisuje žáku 2 slovní úlohu a on říká: „ Já vím, Ježíši, já jsem vůl“. Vrčí, 

zaklání se, má otevřenou pusu, mlaská. Žák 2 užívá ve výuce samou negaci- nechci, 

nebudu, neumím. Neustále se rozčiluje, poskakuje na židli. Zavírá paní asistentce tužku, 

když něco píše.  

Předmět: Anglický jazyk 

Stručná náplň hodiny: Test 

Postřehy z pozorování: Žák 2 se těšil na anglický jazyk, protože chodí do učebny 

počítačů a některé úkoly plní na počítači, ale paní učitelka měl v plánu test. Žák 2 byl 

rozzloben ze změny. Po skončení výuky nechtěl odejít z učebny počítačů. Vztekal se, 

držel se paní asistentky za nohu a ta ho musela vláčet přes chodbu a do schodů. Žák 2 se 

nechtěl pustit. Vztekal se celou přestávku až do další hodiny.  

Předmět: Pracovní činnosti 

Stručná náplň hodiny: Vyrábění vánočního přání 

Postřehy z pozorování: Žák 2 vykřikuje, nechce přání vyrábět. Paní asistentka ho 

neustále uklidňuje. Vykřikuje: „ Ty vole, sakra“. Přání dodělá i hezky napíše dovnitř 

vánoční přání.  

Hodnocení žáka- čtvrtletí:  

Český jazyk: 2-3, Anglický jazyk-3, Matematika- 3, Přírodověda- 2, Vlastivěda-2, 

Hudební výchova-1, Výtvarná výchova-1, Tělesná výchova- 1, Pracovní činnosti-1 

Matka žáka 2 upozorňovala paní asistentku, že žák 2 byl o víkendu hrozný, proto pro 

něj bylo pondělí náročné a byl unavený.  

 

Úterý  11.12 Nepracoval, neplnil zadané úkoly, vykřikoval: „pikačů“, hrál si při 

hodině, nepsal diktát, mluví sprostě 

Středa 12.12 Musel žák 2 odejít ze třídy, po domluvě paní asistentky se vrátil a 

začal pracovat, při vyučování krká, říká nesmysly, počmáral lavici 

Čtvrtek 13.12 Začátek dne byl bez větších obtíží. Žák 2 se choval vzorně. Ve třídě 

byl na hospitaci pan ředitel 

Pátek  14.12 Celý den práce bez problémů. 

Pondělí 17.12 Žák 2 se houpe na židli. Jinak během výuky pracoval bez obtíží.  

Úterý 18.12 Žák 2 byl doma na žádost matky 
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Středa 19.12 Nechtěl psát zábavný test, ale nevztekal se.  

Čtvrtek 20.12 Žák 2 byl doma na žádost matky. 

 

V prosinci 14.12 2012 nastala u žáka 2 změna. Matka se domluvila s vedením školy a 

s psychiatrií v Havlíčkově Brodě, že žák 2 bude chodit do školy ob den. Jeden týden 

chodil do školy pondělí, středa, pátek a další týden chodil do školy úterý a středa. Matka 

si vyřídila tento systém výuky z důvodu únavy chlapce. Paní učitelka a paní asistentka 

nebyly stejného názoru, a proto paní učitelka kontaktovala SPC v Jihlavě. Přijela paní 

Mgr. Dohnalová nastalou situaci řešit. Žák 2 chodil do konce měsíce ledna ob den do 

školy a v současné době chodí už každý den. Paní učitelka takto jednala především 

z toho důvodu, že žákovi 2 unikalo důležité učivo a potom to těžce doháněl. Žák 2 to 

pociťoval a říkal paní asistence: „Já chci chodit do školy, já toho pak mám hodně a 

nemůžu to dohnat.“ Paní Mgr. Dohnalová doporučila pro žáka 2 méně úkolů na doma.   

3.2.4 Výsledky pozorování 

Žák 1 od září 2012 pracuje bez asistentky pedagoga. Plní stejné úkoly jako ostatní žáci. 

Ve výuce mu největší problém dělá anglický jazyk. Žák 1 je občas zasněný a paní 

učitelka ho musí vracet do reality. Některé úkoly se mu musí opakovat víckrát. 

Spolužáci mu často pomáhají. Zařazuje se bez problémů do kolektivu žáků. Při 

pozorování ve vyučování nebyly znatelné žádné větší obtíže. Výsledky má žák 1 

průměrné. Nerad přijímá neúspěch.  

Žák 2 má problémy s chováním. Ve výuce neustále vykřikuje, nechce pracovat, nadává. 

Každá změna, která nastane, u něj vyvolá problémové chování. Žáka 2 velice motivuje 

jeho sešit, do kterého mu zaznamenává paní asistentka výsledky jeho práce (viz 

motivační prostředky). Asistentka pedagoga ho dokáže zklidnit. Velkým problém ve 

výuce mu dělá soustředění a nerad píše diktát. Výsledky má žák 2 též průměrné. 

Spolužáci ho mezi sebe přijali.  
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3.3 Individuálně vzdělávací plány 

Žáci jsou vzdělávány pomocí IVP. Na tvorbě IVP se podílí paní Mgr. Ilona Dohnalová 

(koordinátorka pro oblast autismu, Vysočina) a paní Mgr. Hana Blažková (psycholog 

SPC) a třídní učitelka chlapců. Třídní učitelka obou žáků napíše základ učiva, který 

přepošle do SPC, kde IVP doplní o další potřebné informace paní koordinátorka pro 

oblast autismu.  

IVP obsahuje: 

o Osobní údaje žáků 

o Předměty v kterých bude výuka realizována pomocí IVP 

o Vstupní pedagogická diagnostika (aktuální stupeň dosažených vědomostí, 

dovedností a návyků) 

o Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka 

o Učební dokumenty 

o Organizaci výuky 

o Pedagogické postupy (metody a formy práce) 

o Používané učební materiály a pomůcky 

o Způsob zadávání a plnění úkolů 

o Způsob ověřování vědomostí a dovedností 

o Způsob hodnocení 

o Spolupráce se zákonnými zástupci 

o Závěr- podpisy 

Oba žáci mají IVP realizován ve všech předmětech. IVP je vypracováván na 1. a 2. 

pololetí aktuálního školního roku. Individuální vzdělávací plán žáků z 3. třídy viz 

Přílohy. 
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4  Integrace z pohledu asistenta pedagoga 

Asistent pedagoga je velmi důležitý článek v procesu integrace. Asistent tráví s žákem 

čas po celou dobu výuky, proto si myslím, že o konkrétním žáku ví nejvíce, tudíž jsem 

s oběma asistentkami udělala rozhovor. Pro asistentky jsem měla připravené otázky, 

které se týkaly práce s konkrétním žákem. Zaměřila jsem se na charakteristiku žáka, 

pokroky žáků, problémy, které se objevily a na spolupráci s rodiči a s učitelem.  

4.1 Úloha asistenta pedagoga 

Asistentka žáka 1 byla už od prvního pohledu klidná a k žáku 1 se svojí povahou hodila, 

neboť žák 1 potřeboval podle mého názoru k sobě klidného člověka. Vše náležitě svému 

žáku vysvětlila. Radila mu především se čtením, s kterým měl žák 1 největší obtíže.  

Asistentka u žáka působila ve 3. A 4. třídě. V 5. třídě už žák pracoval bez asistentky.  

Asistentka žáka 2 má vystudovaný obor speciální pedagogiky a u žáka 2 je od listopadu 

2008. Nejprve se žáku 2 věnovala na částečný úvazek a od ledna 2009 je zaměstnaná na 

plný úvazek. Asistentka musí být trochu „přísnější“, neboť žák 2 dostává záchvaty 

vzteku, pokud se mu něco nevede. Vždy ho dokáže zklidnit a motivovat pro další 

činnost.  

Hlavní úlohou asistentky pedagoga je po celou výuku sedět vedle chlapce a pomáhat se 

zvládnutím výuky. U žáka 1 to bylo především pomoc se čtením a vracení zpátky do 

reality, neboť chlapec byl několikrát během výuky myšlenkami jinde. U žáka 2 to byla i 

práce o přestávce, aby neubližoval spolužákům, zvládání jeho výbuchů.  

4.2 Žák očima asistentky 

Při rozhovoru mě také zajímalo, jak vidí asistentky své žáky, co mají rádi, co je dokáže 

rozčílit, co je uklidňuje atd. Žáka 1 vidí jeho paní asistentka velmi klidného, 

nekonfliktního, pravdomluvného a poslušného chlapce. Žák 1 má rád fantazijní příběhy 

a rád je paní asistence vyprávěl. Mezi jeho záliby patří šachy a vojáci. Paní asistentka se 

zmínila, že při neúspěchu svůj vztek drží v sobě a pak např. zlomí tužku. 



52 

 

Mezi záliby žáka 2 patří počítače a počítačové hry. Příležitosti, které dokážou žáka 2 

rozčílit, tak je např. psaní diktátu, odmítá, že ho psát nebude, proto ho paní asistentka 

musí uklidnit. Zklidnit ho dokáže osobní kontakt, drbání na zádech. 

4.3 Průběh integrace 

V průběhu integrace asistentky pedagoga s žáky museli projít různými situacemi, najít 

kompromisy, najít řešení problémů, což si myslím, že v nějakých případech nebylo 

vůbec jednoduché. Žáci za roky strávené s asistentkami prošli obrovskými pokroky, 

díky jejich individuální péči.  

4.3.1 Pokroky 

Pokroky jsem zaznamenala i z pozorování na základní škole, ale především z rozhovorů 

s asistentkami, které porovnávaly žáky za celou dobu, co je znají.  

Žák 1 dělal pokroky neustále. U jeho největšího pokroku jsem byla i já osobně. Probíhal 

ve 4. třídě, když jsem dojížděla do základní školy na pozorování. Tento pokrok 

zaznamenává i paní asistentka za největší a popsala ho v rozhovoru takto: „ Takže 

největší pokroky si myslím, že byly v průběhu 4. třídy. V té době, zde byla i paní Mgr. 

Dohnalová ze SPC Jihlava a také usoudila, jaký pokrok žák 1 udělal, že nemá žádné 

omezení a problémy v komunikaci a činnostmi se svými vrstevníky. Na základě její 

zprávy byla asistence pro pátou třídu u žáka 1 zrušena. I ona souhlasila se spíše 

výraznější domácí přípravou, tam byl asi také problém.“ 

U žáka 2 jsou pokroky znatelné především v jeho chování, po výpovědi paní asistentky 

si pokroků všimli především lidé kolem např. pan ředitel, ostatní paní učitelky ze 

základní školy. Zde budu citovat přímo paní asistentku: „Pokroky jdou neustále nahoru. 

Horší to je, když přijde v září po prázdninách, než si zase zvykne na režim. Těžší to je i 

po sobotě a neděli. Z domova je trochu zdivočelý. 1. - 2. tř. se s ním dalo dobře 

spolupracovat 1- 2 hodinu. 4. hodinu už někdy ani nechtěl pracovat a kort po tělesné 

výchově. Nyní se to otočilo. Když přijel z domova tak první dvě hodiny než se zklidní. Já 

nikdy nevím, jaký on bude, jak se vyspí.“ 
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4.3.2 Problémy 

Procesem integrace nás provádějí samozřejmě i problémy. Snažila jsem se zmapovat 

problémy žáků ve vyučování a následné řešení asistentek pedagoga.  

U žáka 1 paní asistentka shledává největší problémy ve čtení a v anglickém jazyce. 

V rozhovoru se několikrát zmínila, že žák 1 má problém přečíst si zadání slovní úlohy. 

Problém se snažila řešit různými způsoby, ale pak s paní učitelkou společně dospěli 

k tomu, že chybí domácí příprava. Doma na to byl žák 1 sám, proto to nemělo žádný 

účinek. Paní asistentka postupně odstupovala od čtení a žák 1 se musel snažit sám.  

U žáka 2 byly znatelné problémy týkající se chování. Paní asistentka v rozhovoru 

několikrát zmínila, že žák ubližoval ostatním dětem, proto s ním musela trávit 

přestávky, chodit s ním na toaletu atd.  Uvedla bych zde výrok paní asistentky, který mě 

zaujal: „ Při nástupu v první třídě byl hyperaktivní, neposlušný, nerespektoval příkazy, 

sprostě nadával, kopal, ubližoval ostatním dětem, negoval všechno. Neustále křičel, 

takže ho slyšeli i v druhé třídě, paní učitelka říkala, že tady nevydrží v té třídě. Dostal se 

do afektu, lehnul si na zem a museli jsme odcházet pryč. Jeho reakce jsou 

nevyzpytatelný. U žáka 2 nikdy nevíte, jaká reakce nastane. Všichni vidí, že udělal 

obrovský pokrok. Tři roky říkal panu řediteli: „Dobrý den, pane školník“. Naučil se 

zdravit. Panu řediteli, už říká pane řediteli.“ A tohoto pokroku dosáhla paní asistentka 

především trpělivostí a pevnými pravidly. Musela ona i žák 2 dodržovat striktně 

pravidla, na kterých se společně domluvili. Při afektu žáka obrací jeho pozornost jinam. 

V rozhovoru s paní asistentkou mě překvapilo, že žák 2 se nevyhýbá osobnímu 

kontaktu. Charakterizovala ho jako velice citlivého chlapce, který má nízké sebevědomí 

a potřebuje ho neustále posilovat. Další problém, který společně museli překonat, byl 

režim dne. Podle výpovědi asistentky žák 2 začal po ukončení přestávky vždy křičet, 

měl neustálou potřebu si hrát. Ve 4. třídě se vše zlepšilo, dosáhli toho odměnami a 

omezeními pro žáka 2.  

4.3.3 Spolupráce s rodiči 

Při integraci žáka je velice důležitá komunikace a spolupráce s rodiči, která souvisí 

s prácí asistenta pedagoga. U žáka 2 docházelo ke konfliktům, proto si ho paní 

asistentka musela brát od matky a po skončení výuky žáka zase předat matce, kde si 
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sdělila podstatné informace a průběh dne. Paní asistentka zapisuje všechny podstatné 

věci do notýsku, na chování žáka 2 má speciální sešit, kam mu zapisuje puntíky a slovní 

hodnocení chování. Asistentka žáka 1 zapisuje úkoly a vzkazy do notýsku.  

4.3.4 Spolupráce s paní učitelkou 

Obě asistentky si spolupráci s paní učitelkou velice pochvalují. Veškerou přípravu na 

výuku si připravovala paní učitelka sama. Žáci s PAS plnili vždy stejně, co jejich 

spolužáci. Při samostatné práci, diktátě dělali však vždy polovinu. Paní asistentka žáka 

2 při rozhovoru také vyzdvihla přípravu paní učitelky, kterou si píše na tabuli: 

„Precizně má připravenou tabuli a všechny děti vidí, co budou dělat. Označí, co je pro 

všechny povinné. Nadané děti musí udělat více práce.“ Asistentka žáka 1 za velice 

pozitivní shledávala připravenost paní učitelky. „Měla připraveno spoustu materiálů a 

různých výukových her, které děti zase motivovaly tím, že soutěžili a žák 1 také velmi 

rád soutěžil, takže se moc snažil.“ 

4.4 Motivační systém 

Při pozorování mi paní asistentka ukazovala notýsek, kam zaznamenává žákovi 2 

puntíky a hvězdičky za jeho odvedenou práci, proto jsme se tím zabývaly v rozhovoru. 

Paní asistence tuto metodu poradila paní Mgr. Ilona Dohnalová. Jedná se o doplňující 

motivační systém, kdy pro mnohé děti není ústní pochvala tolik uchopitelná. Po zapsání 

hvězdičky vidí, že se jim něco povedlo. Paní Mgr. Dohnalová to specifikuje následovně: 

„Využívá se to proto, že pouze ústní pochvala (pracoval jsi pěkně), není pro řadu dětí 

uchopitelná, nedokážou si ji po delší dobu pamatovat a "užít si to". Kdežto symbol je 

jasný důkaz toho, že se jim něco povedlo a že za to dostaly "body". Při pozorování jsem 

si všimla, že žák 2 nerad dostává puntíky. Díky této metodě je motivovaný do další 

práce. Paní asistentka ho tímto systémem odměňuje, že pokud bude mít dostatek 

hvězdiček za práci, půjdou spolu zahrát fotbal nebo piškvorky, což má žák 2 velice rád.  

Je to zpětná vazba pro žáka, ale i pro rodiče.   

Červená hvězdička vyjadřuje pochvalu, za dobře odvedené cvičení, za odvedenou práci, 

za správnou odpověď při výuce. Když ve výuce nechce pracovat, tak hvězdičku 

nedostane. 
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Černý puntík dostává žák 2 za vyrušování při vyučovací hodině, když nechce pří výuce 

pracovat, když neustále mluví. Modrý puntík - Ubližování někomu (nejzávažnější). 

Hnědý puntík dostává za sprostá slova.  
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5 Integrace očima paní učitelky 

Učitel je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, a tudíž jsem 

shledala důležitým, udělat rozhovor i s paní učitelkou, která je pro žáky, třídní učitelka, 

už 5. rokem. Žáky až na dva předměty po celou dobu vyučuje ona. Paní učitelka má ve 

třídě 17 žáků, kde jsou to nadaní žáci, dyslektici, dva žáci s Aspergerovým syndromem. 

Otázky v rozhovoru s paní učitelkou jsem volila na začátek obecnějšího rázu např. její 

názor na integraci a pak jsem se tázala konkrétněji na otázky týkající se výuky a 

spolupráce.  

5.1 Názor na integraci 

Už složení třídy nám může napovědět, že pro paní učitelku je důležitý individuální 

přístup k žákům. Paní učitelka bere integraci jako dobrou věc, která především prospívá 

kolektivu, protože žáci se naučí mezi sebou toleranci, naučí se nemít povýšenecké 

pocity vůči integrovaným žákům. Pro učitele je integrace dobrá v tom, že musí brát 

ohled na individualitu. Paní učitelka řekla, že se jí hezky pracuje v takové třídě. 

Zajímalo mě, jak paní učitelka vidí integraci konkrétně v její třídě. K žáku 1 se 

vyjádřila, že je všímavý, chytrý na matematiku, většinou nekonfliktní. Naučil se později 

číst a dlouho četl podprůměrně, ale nyní v 5. třídě už zvládá čtení s celou třídou. U žáka 

2 převažují spíše problémy s chováním z pohledu paní učitelky. Popisuje, jak žák 2 

běhal po třídě při vyučování, strkal do dětí, neplnil si úkoly, nadával i dospělému, 

chodil často ve výuce na záchod. Nyní v páté třídě dokáže vypracovat všechny úkoly, 

umí poslechnout, nevzteká se, nekřičí a nepobíhá po třídě. Závěrečnou větu paní 

učitelky cituji: „Oba se nezhoršují v učivu ani v chování, ba naopak, cítí se ve třídě 

spokojeně, zapojují se o přestávkách do her. Nikdo ze třídy neodmítá jet s nimi společně 

na výlet, naopak to berou jako dobrou věc.“ 

5.2 Výuka  

V rozhovoru s paní učitelkou jsem se také zabývala tím, jaký žáci udělali pokrok, zda 

musí nějak upravovat výuku, co pro ni bylo nejtěžší, jak hodnotí žáky a co si myslí o 

kolektivu třídy. 
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5.2.1 Nejtěžší okamžiky 

Pro paní učitelku bylo nejtěžší začátky. U žáka 1 to bylo hlavně zvládání výukových 

problémů s českého jazyka. U žáka 2 začátky, kdy ještě neměl asistentku pedagoga. 

S jeho výbuchy vzteku, agresí si paní učitelka ze začátku nevěděla rady. V rozhovoru 

také uvedla, že si stěžovali ostatní paní učitelky a nechtěli s jejich třídou jezdit na 

výlety.  Paní učitelka to vyřešila, tak že na výlety jezdili sami a ostatní třídy záviděly 

jeho netradičnost. Časem se vše zlepšilo a na žáka 2 jsou už stížnosti minimální. Tímto 

uzavřela paní učitelka odpověď. 

5.2.2 Úprava výuky a hodnocení 

Složení třídy paní učitelku donutilo k tomu, aby se nad úpravou výuky hodně zamýšlela 

a konzultovala s odborníky. Chtěla dosáhnout toho, aby do její výuky byla zapojena 

celá třída. Dosáhla toho následovně: „ Je lepší upravit výuku tak, aby při ní byli 

zapojeni všichni žáci, takže rozlišovat, co je nutné zvládnout se všemi, co není tak 

důležité vynechat a nechat zpracovat šikovné žáky. Osvědčil se mi způsob psaní plánu 

hodiny na hlavní předměty na tabuli s barevným označením, co má dělat každý sám, co 

ve dvojici či ve skupině, kdy mají dávat pozor a poslouchat učitele. Co můžou dělat 

navíc.“ 

Z rozhovoru jsem se dozvěděla, že žáci mají svůj plán, ve kterém mají rozvrhnuto, co 

musí zvládnout a podle plánu jsou hodnoceni. Úlevy v hodnocení mají následující: „Žák 

1 jako dyslektik píše kratší diktáty, je hodnocen o půl stupně až o stupeň mírněji. Žák 2 

pracuje s asistentkou, chodívá s ní číst mimo třídu. Žák 1 minulý rok také.“ 

5.2.3 Pokroky ve výuce 

A na otázku, jaké žáci udělali pokroky, mi paní učitelka odpověděla takto: „Zlepšují 

všechny své nedostatky, učí se s ostatními a neberou se za někoho neschopného. Ostatní 

žáci se na ně nedívají jako na neschopné učit se.“ Tuto její odpověď jsem považovala 

za jednu z nejdůležitějších. Paní učitelka je přesvědčena o tom, že kolektiv ve třídě 

integrace ovlivnila pozitivně a že si žáci nedělají naschvály mezi sebou.  
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5.3 Spolupráce 

V otázce spolupráce by měla určitým způsobem paní učitelka spolupracovat 

s asistentkami a s rodiči. Komunikace s rodiči je někdy těžší než s žáky, proto paní 

učitelka v rozhovoru poskytla informaci, že občas mezi nimi došlo k nedorozumění a 

k nedůvěře, ale téměř vždy ke vzájemné shodě a respektu. Se spoluprací s asistentkami 

je paní učitelka spokojena, neboť když potřebuje, vždy jí pomohou. 

Závěrem této kapitoly bych ráda ještě citovala odpověď paní učitelky na moji otázku. 

Co by vzkázala ostatním učitelům ohledně integrace: „Ať se jí nebojí, naopak ať jí 

zkusí.  Myslím, že obohatí život každého kantora nezapomenutelnými zážitky. Stmeluje 

kolektiv, učí všechny děti spolu vycházet, tolerovat se. Zpočátku jsou problémy, ale 

problémy se řeší k lepšímu a stojí to zato. Více respektují názor druhého a co 

podivuhodné, někdy se jako třída dokážou jednohlasně dohodnout na společné věci, 

společně se zasmát legraci.“ 
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6 Výpovědi rodičů 

Rozhovor s matkou žáka 1 

Rozhovor s matkou žáka 1 probíhal velmi pozitivně. Na všechny mé otázky jsem 

dostala odpověď. S matkou žáka 1 se velice příjemně spolupracovalo a dozvěděla jsem 

se mnoho informací. Otázky jsem směřovala obecně k integraci, zajímalo mě, zda se při 

integraci setkali s problémy, co je naopak příjemně překvapilo. V rozhovoru jsem se 

také tázala na spolupráci SPC a školy. Matka sama i hovořila o zájmech chlapce, 

zajímavostech ze života žáka 1.  

6.1 Život s dítětem s poruchou PAS 

U žáka 1 byla zjištěna porucha PAS už v předškolním věku. Měl trochu jiné zájmy, než 

jeho vrstevníci, ale nevěnovali tomu rodiče až takovou pozornost. Spíše se domnívali, 

že chlapec má potíže se sluchem. V první třídě je upozornila paní učitelka, že není něco 

v pořádku. Rodiče museli s chlapcem absolvovat různá vyšetření. Ale až v pražské 

nemocnici jim uvedli důvod. Cituji matku dítěte: „Primář v Motole nás upozornil na to, 

že je vysoce inteligentní autista. První popud, kdy nás upozornili.“ Při procesu integrace 

matka neshledává nic problematického. Problém pouze vidí ve vyrovnání se s tím, že 

má doma postižené dítě. S tímto faktem se smiřuje doteď, protože neví, zda bude 

chlapec normálně fungovat nebo si najde přítelkyni, která pro něj bude mít pochopení. 

Naopak se zmínila, že nyní už jsou jiné možnosti, kdy jim hodně pomohla při integraci 

asistence. Matka to přímo popisuje takto: „Asistence nám velice pomohla. Byl to časový 

oddych, kdy jsem si mohla na chvíli odpočinout.“ V rozhovoru mě zaujaly zájmy 

chlapce. Naučil se znakovou řeč za jeden den, nazpaměť pohádku O Pejskovi a kočičce, 

chodí na fotbal, šachy, logické úvahy. V matematické soutěži se umístil na pátém místě, 

a kdyby mu nedělali problém slovní úlohy, umístil by se první. Má rád vojáky, zabývá 

se historií. Naopak problém mu dělá prostorová a časová orientace.  

6.2 Integrace a škola 

Žák 1 už navštěvoval základní školu, proto matka upozornila pana ředitele školy na 

diagnózu, která jim byla určena. Pan ředitel vybral pro žáka třídu se sníženým počtem 
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žáků a paní učitelku, kterou považoval za vhodnou k nastalé situaci. Při procesu 

integrace matka neshledává nic problematického. Se spoluprácí se školou je matka 

velice spokojena.  

Zrovna, když jsem s matkou dělala rozhovor tak byl aktuální problém s paní učitelkou, 

neboť má dojem, že paní učitelka nerespektuje IVP žáka 1. Matka si myslí, že paní 

učitelka žáka 1 přetěžuje domácími úkoly a má neúměrné známkování, proto i 

kontaktovala SPC v Jihlavě. Žák 1 už nemá od školního roku 2012/2013 asistentku a 

paní učitelka vedle něho lavice dává spolužáky, kteří mu pomáhají a dohlíží na něj, ale 

matce se nezamlouvá, že si chlapce musí zvykat neustále na někoho jiného.  

6.3 Podpora SPC 

Při rozhovoru si matka nejvíce vychvalovala podporu SPC v Jihlavě, především 

koordinátorku pro oblast autismu paní Mgr. Ilonu Dohnalovou. Paní Dohnalová byla ta, 

kdo nejvíce pomáhal s integrací, kdykoliv jí mohla kontaktovat. Konzultovali společně 

veškeré problémy a hledali řešení. Paní Dohnalová matce chlapce radila hlavně s tím, 

jak sestavit úkoly, jak ho motivovat do další práce a celkově s komunikací s chlapcem.  

Na závěr rozhovoru mě zajímala otázka, co by vzkázala matka chlapce ostatním 

rodičům, kdyby se ocitli v podobné situaci: „Ať se nevzdávají a ať se tomu nepoddávají. 

Když bude mít dítěte to, co má mít, ten stejný režim, tak půjde dopředu a popřípadě 

kontaktovat další pomoc.“ 

Rozhovor s matkou žáka 2  

Rozhovor s matkou žáka 2 probíhal též bez obtíží. Matka žáka 2 mi zodpověděla 

všechny otázky, které jsem měla připravené. Nyní panuje mezi matkou a asistentkou a 

školou trochu napětí ohledně výuky. Matka si zažádala, aby žák 2 chodil ob den do 

školy. Bylo to znát i na rozhovoru. Matka sdílí názor, že žák 2 je ve škole přetěžován a 

je unaven ze školy.  

6.4 Integrace do běžného života  

U žáka 2 byla zjištěna diagnóza Aspergerova syndromu až ve třetí třídě. Do té doby měl 

diagnózu ADHD s poruchou chování. Do základní školy nastupoval v první třídě 
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s ADHD a poruchou chování, na což matka upozornila ředitele školy. Pedagogicko-

psychologická poradna jim doporučila základní školu. Žák 2 nastoupil do školy bez 

asistence. Po půl roce žák 2 dostal k sobě asistenta pedagoga. S integrací hodně rodině 

pomohlo SPC v Jihlavě. Matka hodnotila spolupráci SPC následovně: „Hodnotím na 

jedničku, stojí na straně dítěte a pomáhají dítěti. Každý rok tam dojíždíme na různé 

testy, jak pokročil v tom daném roku.“ Spolupráci školy a rodiny si matka dítěte 

chválila, občas se na něčem neshodou, ale neměla závažnější problém. Matka zastávala 

názor, že na žáka 2 je nyní v 5. třídě už toho učení hodně, že nezvládá žák 2 učení a 

úkoly. V rozhovoru se matka žáka 2 zmínila, že ji zaráží informovanost široké 

společnosti o autismu. Má pocit, že se o tom málo mluví a často žáka 2 mnozí lidé 

odsuzují za jeho chování a setkala se i s nadávkami vůči svému synovi. A co by 

vzkázala matka žáka 2rodičům, kteří se ocitli v podobné situaci: „Pevné nervy, jsou to 

naše děti, které milujeme, je to náročný, stojí to nervy, slzy, je to těžký, člověk si 

pokládá otázku, čím si to zasloužil, proč?“ 
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Závěr 
  

Diplomová práce se zabývala integrací dětí s Aspergerovým syndromem na prvním 

stupni základní školy. Na začátku práce jsem si položila otázky, na které jsem se 

v rámci práce snažila odpovědět. Výzkumnou část jsem prováděla na základní škole 

v Humpolci a použila jsem metody rozhovoru a pozorování. Nyní bych se vyjádřila 

konkrétně k cílům a k hypotéze. Hlavní cíl diplomové práce byl, zda proces integrace je 

úspěšný či nikoliv. Při potvrzení cíle jsem vycházela z výsledků pozorování a z analýz 

rozhovorů s odborníky. Při pozorování jsem měla možnost vidět žáky ve výuce. 

Nejprve bych zhodnotila integrační proces u žáka 1. Žák 1 od září 2012 pracuje zcela 

sám. Z mého pozorování neshledávám žádné velké obtíže. Pracoval stejně jako 

spolužáci. Zvládal veškeré učivo bez znatelných výkyvů. Pro potvrzení hlavního cíle 

diplomové práce, byl pro mě nejdůležitější názor odborného pracovníka ze SPC v 

Jihlavě, který se specializuje na autismus. Jeho stanovisko bylo, že integrace probíhá 

úspěšně a vyzdvihl výrazný pokrok v oblasti sociálního chování, reakce na výuku i 

komunikačních dovedností. Z toho vyplývá, že žák 1 je ve třídě úspěšně integrován. 

Žáka 2 omezuje při výuce především problémové chování. Ve třídě jsem pozorovala, že 

největší problém mu dělá soustředění. U žáka 2 je veškerá jeho snaha ovlivněna 

motivací a náladou. Velkou roli u žáka, hraje paní asistentka, která ho uklidňuje a 

motivuje do další práce. Můj názor je, že přes obrovskou snahu paní asistentky je žák 2 

nyní úspěšně integrován do třídy.  K případu žáka 2 se výše uvedený odborník 

nevyjádřil jednoznačně. Ocenil práci paní učitelky a paní asistentky, díky nimž došlo u 

žáka 2 ke zlepšení zejména v oblasti soustředění a reakce na výuku. Vzhledem ke 

zvyšující se náročnosti učiva je pro něj ale stále obtížnější zvládnout nároky školy. 

Zejména v domácím prostředí matka cítí výraznou únavu a řadu obranných 

mechanismů, které se v posledním období zvýrazňují. (Viz pozorování žáka 2, rozhovor 

s matkou žáka 2) Uvidí se, jak se u něj bude situace dále vyvíjet. U žáka 2 bude 

důležitým okamžikem přechod na druhý stupeň základní školy. Dílčí cíle jsem zaměřila 

na důležité činitele v procesu integrace.  

 Čím je přínosný proces integrace pro děti s handicapem a pro děti zdravé při 

společném soužití v třídním kolektivu. 

Přínos integrace pro ostatní žáky jsem pozorovala ve třídě chování ostatních žáků 

k integrovaným žákům. Ostatní žáci ve třídě jsou zvyklí na projevy a chování 
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integrovaných žáků. Ve třídě bylo znatelné, že paní učitelka žákům dostatečně 

vysvětlila problémy integrovaných žáků. Na ostatních dětech bylo poznat, že chápou 

odlišnosti. Kontakt s odlišností určitě pomůže žákům v běžném životě, protože je 

součástí života. Děti se budou setkávat v životě s odlišnostmi, a čím dříve to poznají, 

tím lépe. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami se budou muset jednou setkat 

s realitou života, proto je důležité, aby byli vzděláváni společně, pomalu si zvykali na 

běžný život. Toto mi potvrdila i paní učitelka ve svém rozhovoru.  

 Jak přistupuje pedagog k integračnímu procesu.  

Jako budoucí učitelku mě zajímalo v diplomové práci, jak se k integraci staví pedagog. 

Metodou rozhovoru s učitelkou jsem zjistila, že učitel musí mít dostatečné teoretické 

znalosti a být otevřený novým metodám a zkušenostem. V prostředí integrace je nutné 

brát každého žáka jako individualitu.  

 Jak zúčastnění odborníci pracují s rodiči integrovaných žáků, jak je vedou ke 

spolupráci a ztotožnění s nabízenou pomocí. 

Ve své praktické části jsem zjistila z rozhovorů od obou matek integrovaných žáků, že 

podpora speciálního pedagogického centra je velice kvalitní.  Obě byly spokojeny se 

spoluprácí. Především kladně hodnotily spolupráci s paní Mgr. Dohnalovou, které se 

kdykoliv mohou ozvat a řešit s ní aktuální problém. Spokojeny byly se spoluprácí SPC 

se školou, kam koordinátorka pro oblast autismu dojíždí na pozorování.  

 Jak asistent ovlivňuje výsledky vzdělávacího procesu a jaké požadavky jsou na 

ně kladeny.  

Asistent pedagoga je nedílnou součástí integračního procesu. Díky trpělivosti a cílené 

práci asistenta pedagoga zažívá integrované dítě úspěchy, které jsou nezbytné pro jeho 

další vývoj a pokroky. V některých případech je asistent pedagoga nedílnou součástí 

integračního procesu, bez něj by daný proces nemohl být úspěšný. 

Hypotéza diplomové práce: „Pokud všichni účastníci integračního procesu plní své 

funkce, spolupracují a dodržují stanovená pravidla je integrace úspěšná.“ 

 Při pozorování ve škole a setkáním s rodiči, asistenty, učitelkou jsem dospěla k názoru, 

že veškerá spolupráce mezi zúčastněnými musí fungovat, jinak opravdu integrační 

proces je neúspěšný. Pokud vznikne problém, tak je důležité ho vyřešit a neobcházet ho. 

Při pozorování jsem se setkala s problémem, kdy matka obešla pani učitelku i asistentku 

pedagoga a integrační proces začal trochu selhávat a především to mělo nedobrý vliv na 
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žáka. V integračním procesu je nezbytné, že komunikace mezi školou a rodinou musí 

fungovat.  

Při vypracovávání diplomové práce jsem potkala řadu zajímavých lidí, se kterými bych 

se běžně nesetkala. Čas, který jsem věnovala psaní diplomové práce, sbírání dat měl pro 

mě osobně velký význam.  Posunul mě v mém profesním růstu o krok vpřed. Byla bych 

ráda, aby tato práce byla přínosem nejenom pro mě, ale poskytla informace i dalším 

lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají.  
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Childern
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Australská škála Aspergerova syndromu žáka  
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Individuální vzdělávací plán žáka 2 
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Rozhovor s asistentkou pedagoga žáka 1 

 

Žákovi 1 dělali největší problémy angličtina a čtení. Ve čtení se zlepšil v průběhu 3. 

třídy, kdy to bylo opravdu znatelné, ale stále nedostačující. Angličtina sama o sobě mu 

dělala problémy a myslím, že i nadále dělá. Jiné čtení a jiná výslovnost je problém, 

natož napsat anglická slova. Chlapec je psal tak, jak to slyšel. Žák 1 je nekonfliktní, 

nevyvolává rozbroje a hádky, rád si povídal, je pravdomluvný, slušný. Já jsem s žákem 

1 prošla 3. a4. třídu v té třetí byl zakřiknutý, s nikým ve třídě se moc nebavil, seděl se 

mnou v lavici a rád vyprávěl, vymýšlel si příběhy- většinou fantastické, měl rád 

prostředí vojáků. Vždy, když něco chtěl, slušně požádal, poděkoval. Já jsem s ním 

neměla problém. Zpočátku 3. třídy měl jinou paní asistentku a s tou si nerozuměl, 

nechtěl do školy a pak mi několikrát řekl, jestli s ním už budu já, že tu předchozí 

nechce. Ve 4. třídě se žák 1 podstatně změnil, ke mně měl stále takový respekt a úctu, 

postoj k dětem- více společenský, o přestávkách se zapojil do všeho, co dělali ostatní 

kluci, problémy s dětmi neměl. Na mě nebyl už tolik vázaný. Takže úplně normální 

kluk. Učení samozřejmě stále vázlo v angličtině a ve čtení, tam mi připadalo, že je třeba 

posílit spíše domácí příprava a kolikrát z toho byl i žák 1 špatný, že hodně věcí dělal 

doma sám a bez dohledu. Takže největší pokroky si myslím, že byly v průběhu 4. třídy. 

V té době, zde byla i paní Mgr. Dohnalová ze SPC Jihlava a také usoudila, jaký pokrok 

žák 1 udělal, že nemá žádné omezení a problémy v komunikaci a činnostmi se svými 

vrstevníky. Na základě její zprávy byla asistence pro pátou třídu u žáka 1 zrušena. I ona 

souhlasila se spíše výraznější domácí přípravou, tam byl asi také problém. Žák měl rád 

matematiku, a když mu něco nešlo, nebo dostal špatnou známku, byl z toho špatný, 

spíše smutný, on nenadával, ale jen tak tiše v sobě s tím bojoval, nebo třeba zlomil 

tužku atd. Problém při vyučování mu dělala práce, kde musel číst - doplňovat i,y do 

textu (ten jsem mu nakonec četla), slovní úlohy, angličtina… Pak se začal i moc 

spoléhat na to, že mu vše přečtu tak jsme s paní učitelkou i to mé čtení začali omezovat. 

Spolupráce s paní učitelkou byla výborná, jelikož ona měla více dětí ve třídě s nějakými 

problémy, tak měla připraveno spoustu materiálů a různých výukových her, které děti 

zase motivovaly tím, že soutěžili a žák 1 také velmi rád soutěžil, takže se moc snažil. 

Spolupráce s rodiči - střídavě oblačno - tam si myslím, že maminka přenechávala 
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velkou část právě na škole. Většinou jsme vše konzultovali s třídní paní učitelkou a ona 

následovně s rodiči, ať už při individuálních nebo třídních schůzkách.   

Rozhovor s asistentkou pedagoga žáka 2 

Co je náplní vaší práce? „Hlavním mým úkolem je, aby zvládnul 

chování ve škole, neubližoval spolužákům, 

aby dokázal sedět ve třídě. Vnímal výklad 

látky a následně byl schopen pracovat. Ve 

4. Třídě jsme to zavedli tak, že po 

domluvě s paní učitelkou žák 2 

vypracovává polovinu písemky. Já 

odcházím mazat jako tabuli, takže mě má 

před sebou a vidí mě tam, a když něco 

potřebuje, tak já přijdu a motivuji ho 

k další práci. Dlouho mu trvá, než on 

začne pracovat. Ve 4. Třídě vydrží celou 

dobu při vyučovaní, že jsme málokdy 

odcházeli. Byly doby, kdy jsme odcházeli 

častěji, žák 2 řekl: „ už tam nebudu“ 

potřeboval klid. My museli odejít a dělali 

jsme si svoji práci nahoře, kde jsme seděli 

a pracovali.“  

Motivace sešit s hvězdičkami  

Jak spolupracujete s paní učitelkou? „Já respektuji to, co nám paní učitelka 

zadá. Při samostatné práci děláme 

polovinu a ona nechá na mém uvážení, 

kolik vět má žák 2 napsat. Při diktátě 

píšou dyslektici polovinu a žák 2 také píše 

polovinu. Veškerou přípravu si dělá paní 

učitelka. Teď si to zavedla tak, že svoji 

přípravu si píše na tabuli. Precizně má 

připravenou tabuli a všechny děti vidí, co 

budou dělat. Označí, co je péro všechny 
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povinné. Nadané děti musí udělat více 

práce.“ 

Jak komunikujete s rodiči? „Každé ráno si přebírám žáka 2 před 

školou, protože dříve docházelo ke 

konfliktům. Kuba je se mnou od 8: 00 hod 

až ho pak osobně zase předávám 

mamince, pak jí sdělím, co se dělo ve 

škole, co je za úkol, jestli Kuba zlobil. 

Říkám mamince podstatné věci.“ 

Jak spolupracujete s druhou paní 

asistentkou? 

„Je to potřeba, vyhovíme si vzájemně. 

Pomáhá při záchvatech, když má žák 2. 

Spolupráce je velice dobrá.“ 

Jaká je podpora ze strany vedení školy? „Dobrá, velice dobrá. Chodím měsíčně na 

porady. Vedení školy mi vychází velmi 

vstříc.“ 

Jak byste charakterizovala svého 

chlapce? 

„Žák 2 udělal obrovské pokroky. Při 

nástupu v první třídě byl hyperaktivní, 

neposlušný, nerespektoval příkazy, sprostě 

nadával, kopal, ubližoval ostatním dětem, 

negoval všechno. Neustále křičel, takže ho 

slyšeli i v druhé třídě, paní učitelka říkala, 

že tady nevydrží v té třídě. Dostal se do 

afektu, lehnul si na zem a museli jsme 

odcházet pryč. Jeho reakce jsou 

nevyzpytatelný. U žáka 2 nikdy nevíte, 

jaká reakce nastane. Všichni vidí, že 

udělal obrovský pokrok. Tři roky říkal 

panu řediteli: „ Dobrý den, pane školník“. 

Naučil se zdravit. Panu řediteli, už říká 

pane řediteli. Nejdůležitější při práci 

s těmito dětmi je trpělivost, stanovit pevná 

pravidla. Já dodržuji striktně pravidla a na 
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čem se domluvíme, to platí, a to se mi 

opravdu vyplatilo. Když se dostane do 

nějakého afektu tak jeho pozornost musím 

odvrátit úplně někam jinam. Je rád 

chválený. Má nízké sebevědomí, pořád ho 

potřebuje posilovat, povzbuzuji ho pořád 

k něčemu. Je citlivý, vnímá všechno, nad 

neúspěchem brečí. Osobní kontakt mu 

nedělá problém. Chce se pomazlit, je 

vidět, že mu to chybí. Chodí se mnou za 

ruku. Rád si povídá. Na konci roku 

brečel.“ 

Jaké jsou nároky na vzdělání? 

Sebevzdělávání? 

„Já mám vystudovanou speciální 

pedagogiku. Chodím na různá školení a 

pořád se musíme sebevzdělávat. Škola to, 

ale po mě nevyžaduje.“ 

Co dělalo žáku 2 největší problémy? „Obrovský problém pro něj byl režim. Žák 

2 si chtěl hrát a já jsem to ukončila, začal 

křičet. Když skončila přestávka, tak 

brečel, že si chce ještě hrát. Bylo to pro 

něj těžký. Při tělocviku byl největší 

problém. Museli jsme cvičit samostatně a 

postupně jsem ho učila, zapojovat se mezi 

ostatní děti. Všechno jsme dělali spolu. Až 

ve 4. Třídě cvičí sám a já ho hlídám, aby 

k něčemu nedošlo.“ 

Jak reaguje žák 2 na ostatní děti? „Jsou děti, které on má rád, ale jednoho 

kluka ze třídy opravdu nemá rád. Žák 2 už 

mu dvakrát ublížil. Před ubližováním 

ostatním dětem ho musím hlídat. Když se 

dostane žák 2 do afektu tak se nezná. 

Ostatní děti musím usměrňovat, aby ho 
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neprovokovaly. Vyhovují u spíše mladší 

děti. Ve třídě ho děti berou. Do 

skupinových prací si ho ostatní děti rády 

vybírají.“ 

Kdy byly znatelné největší pokroky? „Pokroky jdou neustále nahoru. Horší to 

je, když přijde v září po prázdninách, než 

si zase zvykne na režim. Těžší to je i po 

sobotě a neděli. Z domova je trochu 

zdivočelý. 1.- 2. Tř. se s ním dalo dobře 

spolupracovat 1- 2 hodinu. 4.hodinu už 

někdy ani nechtěl pracovat a kort po 

tělěsné výchově. Nyní se to otočilo. Když 

přijel z domova tak první dvě hodiny než 

se zklidní. Já nikdy nevím, jaký on bude, 

jak se vyspí.“ 

Co ho nejvíce baví? Co rád dělá? „Nejvíce ho baví počítače, počítačové hry. 

Ve škole měl hodinu pro zpestření tak ho 

bavila angličtina na počítači. Doma je na 

počítači nebo se dívá na televizi. Když 

přijde ze školy, tak je unavený, tak jde 

spát a pak dělají s maminkou úkoly.“ 

Při jakých příležitostech se vzteká? „Když se má psát diktát, tak se rozčiluje, 

že ho psát nebude. Na čtení taky 

odcházíme pryč. Vadí mu, když děti čtou 

pomalu a naopak, který čtou moc rychle. 

To ho rozčiluje.“ 

Jaké činnosti ho uklidňují? „Drbání na zádech při písemce. Osobní 

kontakt, dotek ho uklidňuje.“ 

Jaká práce při vyučování mu dělá 

problém?  

„Nejvíce mu vadí soutěžení. To nemá rád. 

On není natolik rychlý, aby si dokázal 

spočítat nějaký příklad. Vztekal se a 

brečel. Při soutěžení má žák 2 práci jinou. 
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Práci ve dvojicích pracujeme společně. 

Skupinovou práci má rád, naučil se 

pracovat s dětmi ve skupině.“ 

 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou 

Co vy si osobně myslíte o integraci? 

 

„Zdá se mi to jako velice dobrá věc. Nutí 

více učitele brát ohled na individualitu. 

Žáci se musí v takovém kolektivu naučit 

více spolu spolupracovat, vycházet, mají 

šanci se naučit více mezi sebou navzájem 

tolerovat, pomáhat si, naučili se nemít 

povýšenecké pocity vůči integrovaným 

žákům, kteří mohou také ukázat silné 

stránky své osobnosti. Bývá s nimi 

legrace, když něco popletou, řeknou 

nesmysl, udělají něco neobvyklého, tak se 

všichni ze srdce zasmějeme. Hezky se mi 

v takové třídě pracuje.“ 

 

Jak hodnotíte konkrétní integraci u Vás 

ve třídě? 

 

„Žák 1 je všímavý a chytrý na 

matematiku. Pracuje hezky ve  Vv. 

Většinou je nekonfliktní. Naučil se 

později číst a dlouho četl podprůměrně. V 

5. třídě už zvládá si ukazovat s celou 

třídou. Žák 2 běhal po třídě i při 

vyučování, strkal do dětí, neplnil úkoly, 

nadával i dospělému, chodil často během 

vyučování na záchod. Nyní už dokáže 

vypracovat téměř všechny úkoly, umí 

poslechnout, nevzteká se, nekřičí a 

nepobíhá po třídě. Když je někdo 
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provokuje, dokážou sice vybuchnout a 

něco poničit nebo zaútočí. Během 5 let se 

děti ze třídy tak dobře znají, že už ví, co 

žáku 1 nebo žáku 2 nesmí udělat, aby se 

nerozčílili.  Už o nich neříkají, že jsou 

blázni a taky si je volí do skupin, pokud 

mají samy možnost volby. Stalo se, že je 

děti provokovaly, ale po domluvě si 

většinou daly říci a nic takového už 

nedělají. Žák 2 potřebuje systém, 

postupně plní úkoly, naučil se vytrvalosti, 

kázně během vyučování. Naučil se nebát 

vody a jezdil s dětmi plavat, naučil se 

jezdit na kole, ač to maminka viděla jako 

nemožnou věc, kterou se on nikdy 

nenaučí. Oba se nezhoršují v učivu ani 

v chování, ba naopak, cítí se ve třídě 

spokojeně, zapojují se o přestávkách do 

her. Nikdo ze třídy neodmítá jet s nimi 

společně na výlet, naopak to berou jako 

dobrou věc. Žák 2 často nechce ze školy 

domů. Žák 1 i žák 2 nejsou většinou 

vybíraví v tom, s kým budou 

spolupracovat ve skupině. Jsou ochotni se 

podřídit.“ 

Co pro Vás bylo nejtěžší? 

 

„Nejtěžší byly začátky bez asistentky u 

žáka 2, bez jednotného postupu při 

zvládání výukových problémů z Čj u žáka 

1. S výbuchy vzteku, agrese, odmítání u 

žáka 2 jsme si často nevěděly rady. Taky 

stížnosti z řad učitelů, že žák 2 řve, chová 

se nemožně, nepatří na ZŠ, útočí na děti 
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z jiné třídy, vbíhá do jiných tříd apod. 

Stalo se, že s naší třídou nechtěli jet na 

výlet. Ale našli jsme si lepší výlet jako 

třída. Takže nám pak ten náš netradiční 

výlet záviděli.  Nyní se chová žák 2 

nesrovnatelně lépe. Učitelky si nestěžují a 

děti z jiných tříd už taky málo.“ 

Musíte upravovat nějakým způsobem 

výuku? 

 

„Neměla jsem doposud zkušenosti 

s vedením takovéto třídy, kde jsou nadaní, 

ale i dyslektici, s AS a u žáka 2 

s poruchou pozornosti a chování. Hodně 

jsem zkoušela, jak na to. Občas mi někdo 

poradil z řad odborníků. Taky mi pomohla 

asistentka se svou mateřskou péčí o 

Kubíka a zájmem i o ostatní děti ze své 

praxe jako vychovatelka v DD. Je lepší 

upravit výuku tak, aby při ní byli zapojeni 

všichni žáci, takže rozlišovat, co je nutné 

zvládnout se všemi, co není tak důležité 

vynechat a nechat zpracovat šikovné žáky. 

Osvědčil se mi způsob psaní plánu hodiny 

na hlavní předměty na tabuli s barevným 

označením, co má dělat každý sám, co ve 

dvojici či ve skupině, kdy mají dávat 

pozor a poslouchat učitele. Co můžou 

dělat navíc.“ 

Jaká je komunikace s rodiči žáků? „Někdy došlo k nedorozumění nebo 

k nedůvěře, ale téměř vždy pak ke 

vzájemné shodě a respektu.“ 

Myslíte, že integrace ovlivnila kolektiv „Určitě a to k lepšímu. Zdá se mi, že se 

mají navzájem rádi a nedělají si už 
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třídy? 

 

naschvály.“ 

V čem udělali žáci největší pokrok? 

 

„Zlepšují všechny své nedostatky, učí se 

s ostatními a neberou se za někoho 

neschopného. Ostatní žáci se na ně 

nedívají jako na neschopné učit se.“ 

Jak se Vám spolupracuje s asistentkami 

pedagoga? 

 

„Spolupráce je velmi dobrá, potřebná, 

vstřícná, jednotná, podporují výchovu i 

vzdělávání dítěte. Pokud to jde a můžou 

během výuky pomoci, pomohou (např. 

rozdají sešity, smažou tabuli atp.)“ 

 

Jak probíhá hodnocení žáků (úlevy)? 

 

„Integrovaní žáci mají svůj plán, podle 

kterého jsou hodnoceni a vedeni. Žák 2 

nemusí psát vše, zvládá někdy polovinu 

někdy o něco méně. Pak mu hodnotím to, 

co vypracoval. Žák 1 jako dyslektik píše 

kratší diktáty, je hodnocen o půl stupně až 

o stupeň mírněji. Žák 2 pracuje 

s asistentkou, chodívá s ní číst mimo třídu. 

Žák 1 minulý rok také.“ 

Co byste vzkázala ostatním paní 

učitelkám, ohledně integrace? 

 

„Ať se jí nebojí, naopak ať jí zkusí.  

Myslím, že obohatí život každého kantora 

nezapomenutelnými zážitky. Stmeluje 

kolektiv, učí všechny děti spolu vycházet, 

tolerovat se. Zpočátku jsou problémy, ale 

problémy se řeší k lepšímu a stojí to zato. 

Více respektují názor druhého a co 

podivuhodné, někdy se jako třída dokážou 

jednohlasně dohodnout na společné věci, 
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společně se zasmát legraci.“ 

 

Rozhovor s matkou žáka 1 

Odkdy jste věděla, že má Vaše dítě 

PAS?  

„Už v MŠ to vypadlo, že je jiný, měl jiné 

zájmy. Mysleli jsme si spíše, že nás 

neslyší. Poté mě na to upozornila paní 

učitelka v první třídě. Kvůli sluchu jsme 

jeli do Prahy. Primář v Motole nás 

upozornil na to, že je vysoce inteligentní 

autista. První popud, kdy nás upozornili. 

Asistence od 2. Třídy. ZTP/P.“ 

Co všechno jste museli vyřídit pro 

integraci?  

 

„Museli jsme oběhat psychologii, Brno 

nemocnice na neurologii, psychiatra, SPC, 

kde nám dali individuální plán.“ 

Co vás vedlo k integraci do běžné třídy? 

 

„Žák 1 už navštěvoval první třídu, když 

jsme to zjistili, proto jsem upozornila pana 

ředitele a on mi vybral třídu se sníženým 

počtem žáků a vybral nám speciální paní 

učitelku. Jiná škola pro vzdělání mě ani 

nenapadla, spíše naopak jsem se toho bála. 

A nyní jsou možnosti, podpora- asistent, 

individuální plány.“ 

Kdo Vám s integrací pomáhal?  „Paní Dohnalová, třídní učitelka, ředitel 

Paní Dohnalová nám pomáhala hlavně 

tím, jak sestavit úkoly, jak s ním 

komunikovat, aby nás byl schopný vnímat 

a dostali jsme se do normálu. Kdykoliv za 

ní mohu přijet, napsat mail, hodně situací 

jsme řešili přes email.“ 

Jaká je spolupráce se školou-paní 

učitelka, asistentka, ředitel? 

„Spolupráce ředitel-velice dobrá, vyřeší 

problémy – kompromis, ku prospěchu 

obou stran. Paní učitelka- dobrá, ale nyní 
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si myslím, že neuznává IVP, komunikuji 

s ní na třídních schůzkách, nebo dojdu do 

školy a řeším s ní některé problémy. 

Asistentka- také velice dobrá, vždy nám 

vše pečlivě zaznamenávala. K žákovi 1 si 

našla cestu a on ji přijal.“  

Jak hodnotíte spolupráci se SPC? „ Velice dobrá, kdykoliv mohu paní 

Dohnalovou kontaktovat a vždy mi poradí 

přes telefon, přes email, na osobní 

schůzce.“ 

Jste spokojeni s výsledky vzdělávání? „Jsem spokojená, nyní mně trochu vadí 

přístup paní učitelky, která dává žákovi 1 

hodně úkolů a známkování. Nerespektuje 

IVP.“ 

Co bylo při integraci pro Vás nejvíce 

problematické?  

„ Při samotném procesu nic 

problematického neshledávám, pro mě 

bylo nejtěžší se smířit s tím, že mám 

postižené dítě, že není plně normální. 

S tím se smiřuji doteď, protože nevím, jak 

to bude dál, zda bude moct normálně 

fungovat, nebo zůstane se mnou. Jestli si 

najde nějakou přítelkyni, která bude mít 

pro něj pochopení.  

Co Vás naopak příjemně překvapilo?  „ Zatím nic. Ale asi asistence, ta nám 

velice pomohla. Časový oddych, kdy jsem 

mohla na chvíli odpočinout.“  

Co byste vzkázala rodičům, kteří se 

ocitli v podobné situaci jako vy? 

„ Ať se nevzdávají a ať se tomu 

nepoddávají. Když bude mít dítěte to, co 

má mít, ten stejný režim, tak půjde 

dopředu a popřípadě kontaktovat další 

pomoc.“ 

V čem je žák 1 dobrý? Jaké má zájmy?  „Šachy, logické hry- pochopil hru pro 
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šestileté děti ve 3 letech. Naučil se 

znakovou řeč za jeden den. Naučil se 

nazpaměť pohádku Pejska a kočičky ve 

spisovné češtině. Nyní chodí na fotbal, 

pochopil tu hru a jde v něm nahoru. Trenér 

je pro něj vzorem. Matematika, šachy, 

logické úvahy. V matematické soutěži se 

umístil na pátém místě, a kdyby mu 

nedělali problém slovní úlohy, umístil by 

se první. Má rád vojáky, zabývá se 

historií. Hraje logické a strategické hry.“ 

Žák 1- informace „ Potřebuje naprosté ticho na práci,  

Jsem s tím smířená, je neměnný stav a buď 

to půjde dopředu, nebo dozadu. Nemá 

sociální cítění, musela jsem ho naučit 

základy- poděkování, poprosit. Ale že by 

přišel a řekl: „Mami, mám tě rád, to ne“.“ 

Co nastalo za situace, které Vás 

překvapily? 

„ Situace- naskočila na semaforu červená a 

on se zastavil v půlce silnice a nechtěl jít 

dál. Problém mu dělá prostorová a časová 

orientace. Pochopil digitální hodinky.“ 

Rozhovor s matkou žáka 2 

Odkdy jste věděla, že má Vaše dítě 

PAS?  

„ Už v mateřské škole jsme dojížděli do 

PPP do Pelhřimova, kde byla žákovi 2 

určena diagnóza ADHD s poruchou 

chování. Teprve ve třetí třídě byl 

diagnostikován Aspergerův syndrom.“ 

Co vás vedlo k integraci do běžné třídy? 

 

„V první třídě jsem neuvažovala nad jinou 

možností. V PPP poradně nám to bylo 

doporučeno, že to žák 2 zvládne bez 

asistence, ale po půl roce byla asistence 

potřeba.“ 
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Kdo Vám s integrací pomáhal?  „PPP v Pelhřimově nám s integrací moc 

nepomáhala, až potom jsem zjistila 

kontakt na paní Mgr. Dohnalovou a ta nám 

pomohla. Když je cokoliv potřeba vyřídit, 

tak ji zavolám.“ 

Jaká je spolupráce se školou-paní 

učitelka, asistentka, ředitel? 

„ Pan ředitel v pořádku, to je v pohodě, 

paní učitelka s paní asistentkou taky 

v pohodě, občas se teda v něčem 

neshodneme. Co se týče školy, tak si 

nemůžu na nic stěžovat.“ 

Jak hodnotíte spolupráci se SPC? „Hodnotím na jedničku, stojí na straně 

dítěte a pomáhají dítěti. Každý rok tam 

dojíždíme na různé testy, jak pokročil 

v tom daném roku.“  

Jste spokojeni s výsledky vzdělávání? „Přijde mi, že je toho učení hodně, žák 2 

to nezvládá.“ 

Co bylo při integraci pro Vás nejvíce 

problematické?  

„Problémy jsou všude, spíše nastával 

problém, že se neshodneme ve škole. 

Máme na jednu věc, různý názor.“ 

Co Vás naopak příjemně překvapilo?  „Nenapadá mě nic zvláštního. Spíše mě 

překvapuje, že lidi kolem nás nechápou, 

co má žák 2 za problém. Nemají ponětí o 

autismu, co to obnáší.“ 

Co byste vzkázala rodičům, kteří se 

ocitli v podobné situaci jako vy? 

„Pevné nervy, jsou to naše děti, které 

milujeme, je to náročný, stojí to nervy, 

slzy, je to těžký, člověk si pokládá otázku, 

čím si to zasloužil, proč?“ 

 

 


