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ANOTACE

Předmětem práce budou aktuální problémy, s nimiž se setkává školní asistent při studiu 

dospívajícího se zrakovým postižením na  gymnáziu. Cílem práce je získání dobré 

orientace v problematice školní asistence studentovi s těžkým zrakovým postižením a  

reflexe osobní angažovanosti autorky práce v pomoci nevidomému studentovi.

Práce bude rozebírat činnost autorky jako asistentky v perspektivě současné školské 

legislativy ČR a běžné praxe asistentů. Šetření se bude týkat srovnání praktické zkušenosti  

asistentky s novými metodickými materiály. Přínosem práce má být posílení a zlepšení 

funkcí asistenta studenta se zrakovým postižením.

Data budou získána kvalitativní metodou pozorováním a rozhovory. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

adolescence, asistent pedagoga, metodika asistenta pedagoga, nevidomý student, 

sekundární vzdělávání, osoba se zrakovým postižením, speciální pedagogika, školský 

zákon

ANNOTATION

This bachelor thesis is focused on current problems of a school assistant to a  high school 

student with severe visual impairment. The thesis is aimed to become familiar with 

problematics of  school assistance and reflects personal engagement of the author in the 

help to a blind student.

The thesis analyses the activity of the author as an assistant from the point of view of 

current school legislation of the Czech Republic and actual school assitance. There is also 

compared experience of the author as an assistant to the new school methodics. The main 

contribution of the thesis should be an improvement of the capacity of an assistant to a 

visually impaired student.

The thesis applies a qualitative method of observation and conversation. 
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Úvod 

Autorka předkládané práce byla ve školních rocích 2012/2013 a 2013/2014  zaměstnána na 

pozici asistentky pedagoga na jednom všeobecném gymnáziu hlavního vzdělávacího 

proudu, v Praze. Ve vyučování matematiky a fyziky asistovala nevidomému studentovi a 

jeho učitelům, setkávala se se studijními potřebami nevidomého a plnila úkoly zadané 

vyučujícími. 

Téma práce

V souvislosti se školskou reformou a s trendem inkluzívního vzdělávání byla vypracována 

jeho systémová podpora a pro činnost asistenta pedagoga byly vytvořeny nové podmínky. 

Systémová podpora inkluzívního vzdělávání počítá s jednotnou koncepcí činnosti školního 

asistenta. Za těmito účely byly vytvořeny metodiky práce asistenta pedagoga, které se 

dotýkají všech oblastí předpokládané činnosti asistenta ve škole.

Tématem práce je srovnání zkušenosti autorky práce na pozicí asistentky pedagoga se 

současnými metodikami zabývajícími se činností asistenta pedagoga a speciálně 

pedagogickou literaturou.  Srovnání  ukazuje problémy, které mohou práci asistenta 

pedagoga znesnadňovat. Současné materiály mohou pomoci tyto problémy ošetřit a ukázat 

směr řešení.

Cíle práce

Cílem práce je analýza problémů asistenta pedagoga, který pomáhá ve studiu nevidomému 

studentovi na gymnáziu všeobecného vzdělávacího proudu. Záměrem práce je také  

doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.

Metody práce

Během autorčina zaměstnání ve škole docházelo k přirozeným interakcím s nevidomým 

studentem a s dalšími pracovníky školy. K analýze popisovaných situací autorka tudíž 

využila svých aktivit asistentky, rozhovorů a pozorování studenta ve vyučování a při 

pohybu ve škole. 
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Jelikož autorka ve škole již nepracuje, výzkumná část práce je založena na anamnéze 

získaných zkušeností z asistence. Zkušenosti z praxe byly podrobeny analýze pomocí 

odborné literatury.

Analýza odborné literatury

Autorka využila odbornou literaturu, která se dotýká života adolescenta s těžkým 

zrakovým postižením. Výběr literatury nabízí různé perspektivy odborných přístupů ke 

zrakovému postižení.

Monografie Vágnerové Oftalmopsychologie dětského věku v kapitole o adolescenci 

poskytuje psychosociální obraz mladého člověka se zrakovým postižením v základních 

životních situacích charakteristických pro adolescenci. Práce je určena učitelům a 

speciálním pedagogům, kteří usilují o zařazení  dětí, dospívajících a adolescentů se 

zrakovým postižením do společnosti. 

Říčanova Cesta životem v kapitole o adolescenci ukazuje psychologický obraz mladých na 

základě jejich fyzického a kognitivního zrání.  Práce je zaměřena spíše publicisticky.

Oftalmopedie Hamadové a kol. je současný, základní učební text z oboru oftalmopedie. 

Adolescence je zde pojednána především v souvislosti potřeb psychických a školských.

Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených Čálka a kol. je učební text. Je psán z perspektivy 

zkušenosti slepce, před společenskými změnami po roce 1989. Zabývá se utvářením 

osobnosti člověka se ztrátou zraku v jeho sebepřijetí a přijetí druhými,  principy 

seberealizace a inkluze.

Asistent pedagoga v inkluzívní škole Němce a kol. publikuje vyhodnocení výzkumu 

činnosti asistenta pedagoga provedeného na základních školách. Text je podporou 

probíhající reformy  vzdělávání. Text jsme využili pro základní orientaci v metodice práce 

asistenta pedagoga. 

Z publikace Školní speciální pedagog Kucharské a kol. lze vyčíst, jaké možnosti má 

asistent pedagoga ve spolupráci se školským poradenským pracovníkem na střední škole. 

Asistence lidem s postižením a znevýhodněním Uzlové popisuje a komentuje současnou 

praxi školní asistence.
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Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se zrakovým postižením nebo 

oslabením zrakového vnímání a Metodika pro práci asistenta pedagoga žáka se  zrakovým 

postižením a oslabením zrakového vnímání kolektivu autorů Univerzity Palackého v 

Olomouci jsou novými materiály probíhající reformy vzdělávání.

Popis kapitol

První kapitola se zabývá obrazem adolescenta, jeho psychikou, fyzickým a kognitivním 

vývojem. Zmiňuje základní typy zrakového postižení, se kterými se asistent pedagoga 

může ve vyučování setkat v období adolescence. Popisuje jejich dopad na život 

adolescenta, jak adolescent s těžkým postižením zraku vnímá sebe sama ve srovnání s 

adolescentem intaktním a jaké má psychologické potřeby.

Druhá kapitola stručně probírá podmínky studia na gymnáziu, popisuje legislativu 

vztahující se inkluzívnímu vzdělávání a současnou právní pozici asistenta pedagoga ve 

školství a možnosti práce asistenta pedagoga ve škole.

Třetí kapitola obsahuje analýzu práce autorky na pozici školní asistentky. Popisuje vývoj 

pozice asistenta před školskými reformami a nároky na asistenta pedagoga v současnosti. 

Ukazuje hlavní oblasti činnosti asistenta podle katalogu podpůrných opatření zrakově 

postižených žáků ve srovnání s praxí autorky. Rozvinutí tématu probíhá v závěru.
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1. Speciální pedagogické potřeby studenta gymnázia se zrakovým 

postižením

V adolescenci se mladý člověk připravuje na samostatný život. Jestliže se potýká s těžkou 

zrakovou vadou, kterou rozumíme zbytky zraku až po nevidomost, jeho osamostatnění 

vyžaduje překonání mnoha překážek. 

1. 1. Specifika vývoje adolescenta

Aspekty adolescence

Říčan vysvětluje adolescenci s několika perspektiv. Z chronologického pohledu se jedná o 

mladého člověka ve věku 15 – 22 let (Říčan, 2006). 

Biologický vývoj je v adolescenci již završen. Podle Říčana adolescence je charakteristická 

dozráváním, dívky dozrávají přibližně o tři roky dříve než chlapci. Adolescent roste do 

výšky, růst je výraznější u chlapců než u dívek. Tělesné proporce u obou pohlaví se 

přibližují dospělým. Říčan uvádí, že vývoj motoriky v adolescenci dosahuje svého vrcholu. 

U chlapců se ukončuje mutace hlasu.  (Říčan, 2006)

Říčan uvádí, že adolescence končí možností ekonomické nezávislosti na rodičích. Tento 

mezník je individuální a je ovlivněn délkou profesní přípravy, dříve nastává u dělnických 

profesí, později se osamostatňují absolventi vysokých škol (Říčan, 2006). 

Z historického pohledu je adolescence fenoménem moderní západní kultury. Moderní 

západní kultura rozděluje zralost pohlavní, kdy je mladý člověk schopen stát se rodičem, a 

zralost sociální, kdy je schopen převzít odpovědnost za své živobytí (Říčan, 2006). 

Z pohledu psychosociálního zrání v adolescenci probíhá psychosociální moratorium 

(Erikson in Říčan, 2006). Ukazují se značné rozpory tohoto období.  Adolescent vítá ve 

svém životě výzvy a zároveň je omezován svou rodinnou a sociální situací, nutností 

přípravy na  nezávislý život. Zároveň adolescent odkládá vlastní vstup do dospělosti z obav 

před jejími nároky, které již ze života dospělých zná. Některé mu mohou připadat také 

málo přitažlivé (Vágnerová, 1995). Cílem je, podle Říčana, vyplnit čas jakoukoli aktivitou 

a nároky dopělosti vytlačovat  a zároveň se adolescent snaží dospělým vyrovnat. 
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Subjektivně může adolescent vnímat jako významný mezník dospělosti plnoletost v den 

svých osmnáctých narozenin nebo první pohlavní styk (Říčan, 2006).

Kognitivní vývoj adolescenta 

S odkazem na Piageta ukazujeme, jak se myšlení adolescenta liší od myšlení pubescenta. V 

průběhu pubescence dospívající překonává stadium pouze konkrétního myšlení a je 

schopen myšlení i formálního, jehož znakem je schopnost uvažovat hypotetickou možnost. 

Adolescent více než pubescent uvažuje v pojmech (Piaget, 2014, Říčan, 2006).

Myšlení adolescenta se již neliší od myšlení dospělého, pouze mu schází rozvážnost, 

kterou lze nabýt až životními zkušenostmi (Říčan, 2006). 

Říčan popisuje úroveň rozumových schopností adolescenta a uvažuje jejich možnosti ve 

vztahu k dospělému nebo seniorovi. Uvažuje inteligenci ve dvou vzájmně se doplňujících 

složkách. Základní složkou je tzv. fluidní inteligence jako přirozená důvtipnost daného 

jedince. Na jejím základě se rozvíjí tzv. krystalická inteligence, jíž se myšlení  obohacuje o 

zkušenost v různých situacích života daného jedince. Říčan dospívá k závěru, že s 

přibývajícím věkem rozumové schopnosti jedince mají tendenci narůstat. Adolescent  má 

tedy předpoklady pro rychlý kognitivní rozvoj, jestliže se denně pohybuje v podnětném a 

přiměřeně náročném prostředí (Říčan, 2006). 

Z tohoto hlediska vývoj myšlení studenta gymnázia probíhá odlišným způsobem než  

vývoj myšlení například manuálně pracujícího učně (Říčan, 2006).

Z hlediska významu zraku se zkušenost adolescenta obohacuje o prostorovou představivost 

a orientaci na základě vizuální paměti. (Říčan, 2006).

Identita adolescenta 

Adolescence je obdobím změn také z hlediska hledání a nacházení vlastní identity. 

Adolescent se zabývá sebepoznáváním, a to na základě vlastní aktivity. Konfrontuje se se 

svými ideály a iluzemi tím, že zkouší své možnosti a experimentuje na poli svých možností  

na vlastní odpovědnost i na vlastní riziko (Říčan, 2006). Adolescent má potřebu vlastní 

zkušenosti bez ohledu na názory a soudy těch, kdo tuto zkušenost už prodělali, jen aby si 

potvrdil nebo nepotvrdil představu o svých schopnostech a možnostech (Vágnerová, 1995).
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Lze říci, že právě v adolescenci vzniká nová osobnost. Mladý člověk utváří sám sebe.

Zrakové postižení a zraková funkce

Uvádíme nejčastější vady zraku, které výrazně zasahují do prožívání adolescenta. Obvykle 

jsou diagnostikovány v novorozeneckém nebo kojeneckém věku, a to na podnět rodičů 

dítěte. Dítě totiž nereaguje na podněty ze svého okolí podle očekávání. 

Zhoršující se vada v průběhu školní docházky postupně omezuje schopnost vidění a 

podněcuje hledání dalších způsobů speciálně pedagogické podpory. Některé vady, 

například degenerativní onemocnění sítnice, se projevují těžkým oslabením zraku až 

zbytky zraku v období adolescence a v mladší dospělosti přecházejí v praktickou nebo 

úplnou nevidomost (Hamadová, 2007, Vágnerová, 1995).

Závažné snížení zrakové ostrosti

Z refrakčních vad Hamadová uvádí těžkou krátkozrakost (myopia gravis), která bývá 

dědičně přenosná. Těžká krátkozrakost se vyznačuje oslabením zrakové ostrosti 

přesahujícím -8D. Postupem vady může dojít k degeneraci sítnice, odchlípení sítnice až k 

oslepnutí (Hamadová, 2007).

Při vrozeném glaukomu žák čelí riziku rychlé ztráty zraku kdykoli ve školním období.  

(Vágnerová, 1995, Hamadová, 2007). 

Postižení centrálního vidění

Jako příklad uvádí Vágnerová onemocnění sítnice zvané Stargardtova makulární juvenilní 

degenerace. Onemocnění se začíná projevovat ve školním věku i dříve, v období 

předškolním „snížením centrální zrakové ostrosti“ (Vágnerová, 1995, str. 22) a skotomy a 

poruchami barvocitu. Postižení je nápadné především zhoršenou schopností vidění na 

blízko a školní práce při čtení a psaní. Prostorová orientace je vlivem zachovalého 

periferního vidění postižena méně (Vágnerová, 1995).   

Postižení periferního vidění

Tapetoretinální degenerace je onemocněním periferie sítnice. Je to progredující 

onemocnění, charakteristické zužujícím se zorným polem a šeroslepostí v souvislosti se 

„zánikem tyčinek a čípků v sítnici“ (Vágnerová, 1995, str. 24). Prostorová orientace bývá 
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omezena, ale žák nebo student je schopen za vyhovujících světelných podmínek pracovat 

na blízko. Vágnerová uvádí, že orientace pomocí trubicovitého vidění je náročná na 

koncentraci a na paměť (Vágnerová, 1995). Při pigmentové degeneraci sítnice centrální 

vidění oslabuje až po úplnou nevidomost (Hamadová, 2007).
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1. 2. Dopady zrakového postižení

V této práci si budeme všímat dopadů pouze izolované zrakové vady na osobnost a edukaci 

adolescenta. Vynecháváme vliv kombinovaných postižení smyslových,  tělesných a 

mentálních. 

Vliv zrakového postižení na myšlení

Nedostatek nebo absence zraku vyvolává potřebu jeho kompenzace hmatem, sluchem, 

kinestetickými počitky (Hamadová, 2007). Výcvik využívání intaktních smyslů je 

celoživotním procesem. Nutnost orientace podle kompenzačních smyslů ovlivňuje vývoj 

motoriky, řeči a řešení výzev každodennosti (Čálek, 1991). Podle Čálka těžké postižení 

zraku ovlivňuje celou strukturu myšlení (Čálek, 1991).

Proces učení je pro učícího se těžce slabozrakého a nevidomého časově i psychicky 

náročný. V případě zúžení nebo deformace zrakového pole učicí se vnímá daný objekt 

neúplně nebo nepřesně. Podobně jako nevidomý hmatem i slabozraký analyzuje objekt po 

částech a poznatky syntetizuje.   Porozumění danému objektu jako takovému i v jeho 

souvislostech, které mohou být přístupné zraku je proto zdlouhavé, a proto těžce zrakově 

postižený upřednostňuje v orientaci intaktní smysly (Hamadová, 2007).   

Prostorová orientace a myšlení pomocí kompenzačních smyslů urychluje nástup únavy. 

Rychlou únavu ve vyučování způsobuje i  nevhodná intenzita osvětlení vzhledem ke 

zrakovým možnostem při zrakových vadách souvisejících se světloplachostí nebo 

šeroslepostí. Učení zpomaluje a únavu vyvolává také nutnost využívání kompenzačních 

smyslů ve škole (Hamadová, 2007). 

Na druhé straně účelovým využíváním kompenzačních smyslů se jejich rozlišovací 

schopnosti posilují, zvláště sluch a  paměť (Hamadová, 2007).

Nevidomost a řeč adolescenta

Řeč při absenci zrakového vnímání může mít kompenzační charakter (Hamadová, 2007, 

Čálek, 1991). Vlastní řečí a nasloucháním řeči druhých nevidomý uchopuje své prostředí. 

Čálek uvádí, že kompenzace řečí je však možná pouze při funkčním propojení 

„označujícího s označovaným“ (Čálek, 1991, str. 36), kdy nevidomý má dostatečné 
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porozumění předmětu řeči tím, že jeho řeč odpovídá obsahu jeho zkušenosti (Čálek, 1991). 

Čálek upozorňuje, že po oslepnutí se porozumění řeči dokonce může prohlubovat, jestliže 

se nevidomý naučí všímat i zvukové stránky mluvního projevu druhého (Čálek, 1991).

Psychika adolescenta se zrakovým postižením 

Osamostatňování jedince jakožto osobnosti v adolescenci po období pubescence pokračuje 

a prohlubuje se. Utváří se sebeobraz a osobní identita ve vztahu k rodičům i ostatním lidem 

(Říčan, 2006). 

Adolescent si všímá forem vlastního těla. Na jejich základě hodnotí sebe sama (Říčan, 

2006). Sebepojetí na základě na základě tělesnosti je přirozené pro každého jedince, i pro 

jedince s těžkým oslabením zraku (Čálek, 1991).  Podle Vágnerové těžké postižení zraku 

psychický vývoj adolescenta  deformuje (Vágnerová, 1995). Čálek si klade otázku, je-li 

tato deformace postojů a nazírání sebe sama nevyhnutelná, jestliže se jedinci dostane 

vhodné edukace  (Čálek, 1991). 

Pro pubescenta jeho zevnějšek a tělo podobně jako pro adolescenta utvářejí jeho identitu, s 

tím rozdílem, že pubescent niterně zápasí s proměnami svého  těla, zatímco adolescent své 

fyzické stránky již aktivně využívá (Říčan, 2006). Podle Vágnerové pubescent narážky na 

svůj zevnějšek vnímá jako negaci své osoby. Například velmi těžce nese již nutnost silných 

brýlí při těžké myopii (Vágnerová, 1995).

V pubescenci je introverze a ztráta sebejistoty přirozená. Je totiž spojena s prožitkem 

osamění, který nastává se ztrátou dosavadních jistot vlastních prožívání dítěte. V 

adolescenci je introverze spojena s hledáním identity dospělého (Říčan, 2006).

Nedostatek sebejistoty vlivem zrakového postižení je v adolescenci již na překážku  

úspěšného zařazení mezi dospělé. Například v zaměstnání se adolescent srovnává s kolegy 

a přičítá své případné nesnáze postojům, které kolegové zaujímají k jeho zrakovému 

postižení (Vágnerová, 1995). 

V adolescenci je jedním z měřítek sebejistoty uvažování o osobní budoucnosti, přičemž 

adolescent se může stejně lehce nadchnout jako rezignovat (Říčan, 2006). Adolescent si je 

dopadů svého těžkého zrakového postižení již plně vědom (Vágnerová, 1995). Některé 
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vady, například degenerace oční sítnice s očekávaným následkem úplné slepoty v rané 

dospělosti (Vágnerová, 1995) způsobují, že adolescent čelí jak objektivnímu omezení 

aktivit, které jsou možné vidícím vrstevníkům, jako jsou zájmové činnosti, pracovní 

uplatnění,  tak i subjektivnímu pocitu zmařené budoucnosti (Vágnerová, 1995).   

Dopad na komunikaci

Spontánní zařazení adolescenta s těžkou zrakovou ztrátou do života vrstevníků bývá 

obtížné a může vést k traumatům až  k rezignaci. Jedince omezuje „nedostupnost signálů 

nonverbální komunikace“, mimika, gesta. Jeho nonverbální komunikace je chudá, protože 

si není vědom jejího významu.  Hamadová uvádí, že vidící majoritu odpuzují automatismy 

a zvyky nevidomých (Hamadová, 2007). Adolescent se tak snadno setkává s odmítnutím.

Zraková vada, která deformuje výraz tváře může vzbuzovat osobní nedůvěru nebo i odpor. 

(Vágnerová, 1995). Vágnerová poukazuje na deformace očniho bulbu vlivem 

kongenitálního glaukomu. Deformace zornice vlivem rozštěpu duhovky při 

„kolobomovém komplexu“ vytvářejí dojem až nelidského výrazu tváře (Vágnerová, 1995, 

str. 27). 

Vágnerová rovněž upozorňuje na nemožnost přímého pohledu mezi komunikujícími při 

absenci centrálního vidění. Zrakově postižený odvrací hlavu při rozhovoru, aby dosáhl 

očního kontaktu, což na komunikujícího partnera může působit rušivě (Vágnerová, 2002).  

Mezilidské vztahy

Hamadová poukazuje na vliv rodiny, vrstevníků, školního a pracovního prostředí na 

utváření osobnosti adolescenta se zrakovým postižením (Hamadová, 2007). Prostředí, které 

neakceptuje jeho postižení, ohrožuje adolescenta izolovaností a omezením na vlastní 

rodinu nebo na skupinu vrstevníků se stejným postižením (Čálek, 1991, Vágnerová, 1995).

Rodinné vztahy

Hamadová uvádí, že vztah rodičů k dítěti s těžkým zrakovým postižením liší podle doby, 

kdy k postižení došlo. U vrozených vad  rodina obvykle přijímá dítě od počátku jako 

„handikepované“. Předpokládá  jeho celoživotní závislost na pomoci a podpoře druhých a  

(Hamadová, 2007). 
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Pubescent se kritikou dospělých a revoltou vůči rodičům vymezuje jako osobnost a jeho 

osobnost se tím i formuje (Říčan, 2006). Podle Vágnerové rodina pubescenta se zrakovým 

postižením je přesvědčena, že zachování osvědčených rodinných rolí a dosavadní péče je v 

zájmu dítěte a žádný odpor ze strany svého dítěte nepřijímá. Dospívající rezignuje, 

podvoluje se vůli rodičů a zachovává svůj dosavadní status. V důsledku  však zůstává  v 

infantilitě. Tento postoj se v mnoha případech přenáší do adolescence. Adolescent není 

schopen osamostantnění na rodině a rodina mu v nezávislosti brání (Vágnerová, 1995).

Vztahy jedince se zrakovým postižením a intaktní majority 

Vágnerová popisuje, jak je vztah adolescenta se zrakovým postižením k vidícím 

rozporuplný. Na jedné straně adolescent touží po bezpečí své rodiny, na straně druhé se 

chce zařadit do společenství intaktních vrstevníků. Snaha být úspěšný „za každou cenu“ 

spojená s agresivním sebeprosazováním však může působit negativně. Ve společenství 

vidících vrstevníků takové jednání způsobuje nechuť. Tento odpor nemá souvislost se 

zrakovou vadou, čehož si daný adolescent nebývá vědom. Nepřijetí vrstevníky naopak 

přičítá svému postižení (Vágnerová, 1995). Na negativních zkušenostech si může 

upevňovat své předsudky vůči vidícím (Čálek, 1991) a je ohrožen izolací. Nejsnazším 

útočištěm je mu potom jeho rodina (Vágnerová, 1995). 

Podle Vágnerové je život postiženého ve společnosti řízen stereotypem submisivní a 

pasivně přijímající osoby (Vágnerová, 1995). Čálek usuzuje na vliv předsudků vůči 

zrakově postiženým jako „nekontrolovaných a nekontrolovatelných vlivů“ (Čálek, 1991, 

str. 117). Za tyto nekontrolované vlivy Čálek pokládá například nastavení dnešní západní 

společnosti úzce zaměřené na kult výkonnosti a úspěchu. V takovém ovzduší člověk s 

postižením má nerovné postavení. Čálek poukazuje na paradoxní jev, kdy dobročinné 

instituce podporují rovnoprávné zařazení lidí s postižením do majority a zároveň apelují na 

soucit potencionálních dárců s „ubohými“. Podle Čálka jsou psychologickými zdroji 

předsudků především nedostatek informací o potřebách zrakově postižených a zkušeností s 

konkrétními osobami, emocionální přístup, pseudovědecké názory, neochota přizpůsobit se 

(Čálek, 1991). 
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Čálek upozorňuje na stereotypní uvažování v kruzích lékařů i speciálních pedagogů, kteří 

svým zobecňujícím přístupem své klienty se zrakovým postižením nepovzbuzují a šířením 

nepravdivých soudů  o postižení jim i škodí (Čálek, 1991).

Rovněž zrakově postižení v reakci na diskriminující přístup a předsudky vidících  

generalizují své soudy o majoritě. Jejich nejčastější reakcí bývá pasivita a rezignace 

(Čálek, 1991). 
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1.3. Psychické potřeby adolescenta se zrakovým postižením

Adolescent s těžkou zrakovou ztrátou si je vědom, že jeho postižení ho bude provázet celý 

život.  Potřebuje proto být přijímán svými blízkými, svými vrstevníky, kolegy v 

zaměstnání bez ohledu na své postižení. Zároveň touží uskutečňovat svá přání a zájmy, a 

zraková vada aby mu nebyla na překážku. 

Připravuje se na určitou profesi, ale v prvním zaměstnání však mnohdy bolestně na své 

zrakové postižení naráží. Chce být přijat svými vrstevníky bez ohledu na své zrakové 

postižení a chce mít partnera opačného pohlaví (Vágnerová, 1995). Avšak schází mu 

sebejistota (Čálek, 1991).

Otevřená budoucnost

Podle Říčana adolescent je zaměřen vpřed.  Rád se zabývá  více možnostmi, ze kterých 

může později zvolit podle zájmů (Říčan, 2006). Je si vědom i svých úkolů dospělého, ale je 

si vlastní budoucností natolik jist, že cítí potřebu tyto povinnosti odsouvat do neurčité 

budoucnosti jako nepříjemně zatěžující (Erikson in Říčan, 2006). 

Adolescent se zrakovým postižením si uvědomuje omezenost volby profese a uplatnění 

svých zájmů. Vágnerová uvádí, že adolescent s těžkou zrakovou ztrátou volí nikoli na 

základě svého zaměření, ale podle omezené možností nabízených zrakově postiženým. 

Tento přístup s sebou nese riziko určité deprivace.  Adolescent je nucen rezignovat na své 

zájmy a volbu podle vlastních představ (Vágnerová, 1995).

Pro jedince s progresívní zrakovou vadou je toto období velice náročné a traumatické. 

Představa, že ztratí schopnost konat i ty aktivity, které dosud s pomocí zbytků zraku může, 

často způsobuje, že adolescent upadá do depresí (Hamadová, 2007). Nevyhnutelná slepota 

pro něj představuje uzavření vlastní budoucnosti (Vágnerová, 1995). 

Podporou pro mladého člověka zde mohou být jeho rodiče, kteří mají k postižení svého 

dítěte smířlivější postoj. V této souvislosti Hamadová uvádí, že vada dítěte, která se 

projevuje až postupem let, neubírá rodičovského sebevědomí v takové míře, jako dítě, 

které se narodilo již s postižením a rodiče museli překonávat zklamání (Hamadová, 2007).  
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Partnerství

Jak Říčan uvádí, adolescence je obdobím soutěže o atraktivitu mezi pohlavími a mladý 

člověk chce soutěžit (Říčan, 2006). Prostředím pro tuto soutěž je pro adolescenta se se 

zrakovým postižením účast na aktivitách vidících vrstevníků. Adolescent se brání tomu, 

aby byl pojímán jako postižená bytost; postižení a neschopnost vyrovnat se intaktním 

prožívá jako projev méněcennosti (Vágnerová, 1995). Vágnerová udává příklad: 

adolescent s těžkou zrakovou ztrátou se ostentativně pohybuje bez bílé hole a riskuje svou 

bezpečnost.

Mít partnera je pro adolescenta znakem  normality ve společenství vrstevníků, třebaže páry 

nejsou v tomto období stabilní. Adolescent se učí poznávat druhého, přijímat a být přijímán 

(Říčan, 2006). Partner však bývá jakousi projekcí subjektivity adolescenta. Ten projikuje 

do druhého své iluze partnerství i své deziluze (Říčan, 2006). 

Adolescent se zrakovým postižením na sebe pohlíží z perspektivy svého postižení. Při 

subjektivním hodnocení svého postižení ztrácí jistotu, že může být přijatelným partnerem 

nebo dostatečně atraktivním partnerem. Podle Vágnerové získání partnera je uspokojením 

této potřeby přijatelnosti pro druhé pohlaví a v širším pohledu i potvrzením vlastní 

hodnoty. Takový adolescent  partnerství prožívá až absolutně: mít partnera chápe jako mít 

životní jistotu, bez ohledu na osobní vlastnosti druhého a kvalitu takového vztahu 

(Vágnerová, 1995). Získání vidícího partnera vlastní znevýhodnění před majoritou  

dokonce popírá (Vágnerová, 1995).

Sebejistota a identita

Adolescence je obdobím zvýšené nejistoty. Adolescent si je vědom, že opouští naivní 

uvažování dítěte i pubescenta, ale není ještě zakotven v pozici dospělého. Příkladem může 

být také psychosociální moratorium, kdy se adolescent nárokům dospělosti vyhýbá  

(Říčan, 2006). Zároveň však, jak ukazuje Vágnerová, adolescent si je jist sám sebou až po 

práh naivity a pouští se do rizikových činností. Dosud mu schází zkušenost, která by mu v 

rizikové aktivitě zabránila (Vágnerová, 1995).
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I přes  tendenci k odmítání cizích zkušeností a rad, adolescent obecně má potřebu osobní 

nebo institucionální autority, která by poskytla jeho utvářející se osobnosti podporu a 

orientaci. (Vágnerová, 1995). 

Jestliže můžeme mluvit o „existenciální úzkosti“ (Friedenberg in Vágnerová, 1995, str. 

158) v souvislosti s hledáním identity, potom ztráta zraku je při objevování vlastní identity 

zátěží. Adolescent hledá způsob, jak se s touto zátěží vyrovnat, jestliže nemůže eliminovat 

vlastní zrakovou vadu. Proto hledá podporu zvnějšku, u institucí, které ho mohou uspokojit 

tím, že dají jeho postižení smysl. Vágnerová uvádí tíhnutí některých těžce zrakově 

postižených k náboženským sektám, které jeho postižení přikládají jednostranný význam  

(Vágnerová, 1995). 

Čálek hodnotí soustředění pozornosti jedince na vlastní zrakovou ztrátu jako patologický 

přístup, protože v důsledku přispívá k prohlubování závislosti (Čálek, 1991).

Změna postojů zrakově postiženého 

Čálek doporučuje výchovu těžce zrakově postiženého jedince ke změně myšlení i přes   

tradiční stereotypy majoritní společnosti (Čálek, 1991).

K oslepnutí vlivem degenerativních změn dochází obvykle v mladé dospělosti (Hamadová, 

2007, Vágnerová, 1995), kdy si mladý člověk vytváří pracovní postavení, zakládá rodinu. 

Oslepnutím bývá sebeúcta jedince otřesena. Jedinec se stává trvale závislým na svém 

okolí. Ztrátou zraku je postižena kvalita jeho práce může dojít ke ztrátě dosavadní profese. 

Rodinné vztahy bývají vystaveny zkoušce, okruh přátel se může proměnit. 

Je zásadní, aby zrakově postižený dokázal vystavět svou vlastní stupnici hodnot, v níž 

tělesná měřítka své osoby mají své vlastní funkční umístění. změny vztahu k tělesným 

měřítkům své osobnosti. Dojde k posílení vztahu k vlastnímu tělu, avšak v kontextu celé  

osobnosti.  Z této perspektivy je zrakové postižení je pouze jednou z kvalit jeho osobnosti

(Čálek, 1991).

Přijetí skutečnosti, že v moderní společnosti je člověk s postižením objektivně v nevýhodě 

nese psychické vyrovnání. Naopak srovnávání se s majoritou  může vést k pocitům 
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méněcennosti. Čálek proto doporučuje schopnost autonomního sebehodnocení založeném 

na vědomí vlastních schopností a z nich plynoucích životních možností (1991). 

Jestliže jedinec naopak přičítá svému zrakovému postižení omezení pracovních možností, 

zhoršení svých vztahů, vlastní tělesné postižení dosud nepřijal. Nezpracované vlastní 

tělesné postižení znemožňuje jedinci funkční zapojení se do společnosti.  (Čálek, 1991)

Funkční vztahy jedince se zrakovým postižením

Být si vědom, že je funkční součástí určitého lidského společenství, napomáhá k udržení 

sebeúcty člověka se zrakovým postižením (Čálek, 1991).

V praktickém životě to znamená, že jedinec s postižením bere zřetel na druhého člověka, i 

na osobu, která mu dopomáhá ke kvalitnímu životu. V oblasti osobních potřeb zrakově 

postižený usiluje o soběstačnost podle svých možností a schopností. Eliminuje 

egocentrismus, který vede ke zneužívání pomoci druhých (Čálek, 1991).

Podle Čálka ve vztahu ke společnosti by jeho výchova i sebevýchova měla směřovat k 

budování vědomí, že může být pro své společenství přínosem. V oblasti práce a výkonu 

profese se může jednat o to, že si je daný jedinec vědom své schopnosti podat podle svých 

možností kvalitní výsledek bez ohledu na podmínky, za nichž přizpůsobení probíhá (Čálek, 

1991)
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2. Asistent pedagoga 

2. 1. Nároky studia na gymnáziu

Studium na gymnáziu je na rozdíl od docházky na základní školu studiem výběrovým. Na 

adolescenta s těžkým zrakovým postižením, který se hlásí ke studiu v hlavním 

vzdělávacím proudu, jsou kladeny nároky srovnatelné s nároky na adolescenta intaktního.

Studijní podmínky

Adolescent s těžkým oslabením zraku stojí před volbou vhodného typu studia. Vhodná 

volba studia  mu usnadňuje volbu budoucí profese, zvláště očekává-li  úplnou ztrátu zraku 

v mladé dospělosti. Proto by zvolený typ sekundárního vzdělávání měl být pro jedince s 

těžkým postižením zraku skutečným přínosem pro  život (Opatřilová, Vrtalová, 2013).

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro gymnázia má student se 

zdravotním postižením garantovány individuální podmínky vzdělávání: upravené 

podmínky maturity včetně pomoci asistenta pedagoga (Janková, 2014), úpravu forem 

zkoušek na základě doporučení školského poradenského zařízení (Opatřilová, Vrtalová, 

2013). 

Opatřilová a Vrtalová si všímají větší volnosti ve volbě podpůrných opatření v 

sekundárním vzdělávání. Výuka podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na střední 

škole není samozřejmostí, podpůrná opatření bývají založena na ústní dohodě mezi 

studentem a učiteli (Opatřilová, Vrtalová, 2013).   

Osobní připravenost adolescenta

Pro úspěšné začlenění adolescenta se zrakovým postižením do běžné školy je nutná 

přiměřená samostatnost vzhledem ke svému postižení a emocionální nezávislost na rodině, 

zvláště na matce (Hamadová, 2007). Na druhé straně, jak si všímají Opatřilová a Vrtalová, 

rodina studenta s postižením tomuto začlenění pomáhá, dokonce je umožňuje, například 

denním doprovodem do školy (Opatřilová, Vrtalová, 2013). 

Adolescent s těžkým zrakovým postižením je v tomto období nadále, tentokrát již 

neintencionálně veden k rozšiřování svých schopností samostatné prostorové orientace. 
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Wiener doporučuje osvojení si 3 - 5 tras  pomocí bílé hole (Wiener, 2006).  Nabízí se tedy i 

možnost nácviku samostatné cesty studenta do školy.

Vztahy na střední škole mohou podporovat psychickou pohodu studenta. Opatřilová a 

Vrtalová  uvádějí, že spolužáci bývají otevřenější a vstřícnější než na škole základní. Vztah 

mezi studentem a učitelem bývá více partnerský a otevřený k možnostem domluvy na 

individuálních studijních potřebách (Opatřilová, Vrtalová, 2013). 

Asistent na střední škole

Opatřilová a Vrtalová mohou doplnit náhled na činnost asistenta ve škole v sekundárním 

vzdělávání. Ve svém výzkumu poukazují na přítomnost osobních asistentů ve vyučování, 

kteří pomáhají ve studiu studentům s tělesným postižením a pomáhají jim v motorických 

úkonech. Zmiňují se také, že „jejich služba není jen ryze sociální, ale i pedagogická“. 

Úkony „pedagogické služby“ však neupřesňují (Opatřilová, Vrtalová, 2013, str. 265). Na  

konání osobní a pedagogické asistence toutéž osobou asistenta, třebaže se jedná o dva 

různé typy asistence,  upozorňuje také Uzlová jako na častou skutečnost (2012).

Domníváme se, že srovnání podmínek edukace studentů s těžkým tělesným postižením a 

studenta nevidomého je poměrně vhodné, protože na obě  skupiny se vztahují pravidla 

podpory vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a obě skupiny 

mají nárok na  podporu asistenta ve škole. Zrakové a tělesné postižení se však liší typem 

SVP i podpůrných opatření.
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2. 2. Legislativní rámec práce asistenta pedagoga

Inkluzívní tendence školství v ČR jsou kodifikovány v §16 novely školského zákona z 

roku 2015. Podle §16 novely školského zákona z roku 2015 mají být všechny děti, žáci a 

studenti vzděláváni „na rovnoprávném základě s ostatními“. Michalík podotýká, že toto 

pojetí vychází z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která vyžaduje rovnost 

v přístupu ke vzdělávání (Michalík, 2014). 

Pozice asistenta pedagoga ve škole tudíž nemá být omezena doporučním  školského  

poradenského zařízení,  které posuzuje speciální vzdělávací potřeby daného žáka nebo 

studenta, a na jehož základě  ředitel školy zřizuje místo asistenta pedagoga, jak tomu je 

podle školského zákona č. 561/2005 Sb. 

Podpůrná opatření a asistent pedagoga

Novela školského zákona počítá s pěti stupni tzv „podpůrných opatření“ „podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti“ a podle diagnostikované míry speciálních 

vzdělávacích potřeb těchto osob.  Pojetí „podpůrných opatření“ se v novele školského 

zákona změnilo. Rozumí se jimi obecně „organizační opatření, pedagogické dovednosti, 

individuální přístup, speciálně pedagogické metody“ (Michalík, 2014, str. 43).

Dalšími formami podpůrných opatření, která lze využít při vzdělávání studenta s těžkým 

zrakovým postižením a na kterých může mít asistent pedagoga účast, jsou: „úprava 

organizace, forem a metod vzdělávání a školských služeb“, „použití kompenzačních 

pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, Braillova písma“, 

„vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu“. Jednou z forem podpůrných 

opatření je využití asistenta pedagoga. 

Zde je vhodné rozlišení druhů  školní asistence. Žáka s těžkým zdravotním postižením 

může ve škole podporovat i osobní asistent. Osobní asistence je však sociální služba a řídí 

se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jeho kompetence i metodika práce se od 

práce asistenta pedagoga liší.



30

Nároky na vzdělání asistenta pedagoga

Paragraf 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ukazuje, jaké nároky se 

kladou na vzdělání asistenta pedagoga. Pro „přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve 

které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace“ se za nejvyšší vzdělání 

pokládá vysokoškolské pedagogického směru a nejnižší ukončené středoškolské doplněné 

o studium pedagogiky nebo studium pro asistenty pedagoga.

Podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga získává kvalifikaci studiem pedagogiky 

v délce 80 hodin nebo studiem pro asistenty pedagoga v délce 120 hodin zakončeným 

patřičnými zkouškami.  

Podmínky uplatnění asistenta

Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. potřeba asistenta pedagoga má být vyjádřena v 

individuálním vzdělávacím plánu daného žáka nebo studenta.

Potřebu asistenta pedagoga vyslovuje školské poradenské zařízení, které zajišťuje 

speciálně pedagogickou podporu ve škole. Podle vyhlášky č. 72/2005 asistent pedagoga 

podléhá koordinaci a metodickému vedení školního speciálního pedagoga. 

Okruhy činnosti asistenta pedagoga popisuje §7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. V podmínkách 

edukace na gymnáziu hlavního vzdělávacího proudu jsou patrně nejvýznamnějšími úkoly 

asistenta pedagoga  „podpora učitelů při výchovné a vzdělávací činnosti“ a „podpora žáků 

s těžkým zdravotním postižením“.

Historická souvislost

Michalík uvádí, že legislativa ruší rozdíl mezi „zdravotním postižením“ a „zdravotním 

znevýhodněním“, který uvažoval novelizovaný školský zákon 561/2005 Sb., s ohledem na 

nové pojetí podpůrných opatření (Michalík, 2014). 

Pojetí podpůrných opatření došlo změny. Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. se činnost 

asistenta pedagoga řadí mezi opatření „podpůrná“ i „vyrovnávací“. Kucharská uvádí, že 

„podpůrná opatření“ navavazují na diagnózu speciálních vzdělávacích potřeb (SVP), 

zatímco „vyrovnávací opatření“ diagnózu SVP předcházejí (Kucharská, 2013). 



31

2. 3. Možnosti práce asistenta 

Možnosti využití asistenta pedagoga se liší podle typu školy a metody jeho práce 

odpovídají věku žáka. Předpokládáme, že v primárním vzdělávání asistent podporuje 

především kognitivní a motorický vývoj dítěte, na prvním stupni formou hry. Ve 

vzdělávání sekundárním více podporuje jeho předprofesní přípravu.

Vzdělání asistenta pedagoga

Předpokládáme, že na gymnáziu je činnost asistenta pedagoga obvykle založena na 

vědomostních předpokladech, odpadá tedy možnost, aby asistent měl pouze základní 

vzdělání. 

Němec nedoporučuje kvalifikovanější pedagogické činnosti, například výklad nové látky, 

není-li asistent pedagoga absolventem vysoké školy pedagogického směru. Asistent s 

ukončeným středoškolským vzděláním může například dohlížet nad prací žáků nebo 

provádět opakování látky, zatímco se učitel věnuje žákovi s postižením (Němec, 2014). 

Na základě výzkumu uskutečněného ve vybraných základních školách hlavního 

vzdělávacího proudu Němec ukazuje, že požadavek na „dostatečné formální vzdělání“ se 

vyskytuje zvláště pro  práci s žáky se zdravotním postižením (Němec, 2014, str. 26), tedy i 

pro práci se žáky a studenty s postižením zraku. 

Týmová práce 

Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) má být založena na týmové 

spolupráci. Nezbytná je ideová jednota vzdělávacího týmu, jeho souhlas s prospěšností 

inkluzívního vzdělávání (Němec, 2014). 

Uzlová varuje před před neshodou mezi jednotlivými členy týmu z nejistoty náplně práce 

asistenta a naléhá, aby role jednotlivých členů týmu byly od počátku vyjasněny (Uzlová, 

2012). Náplň rolí se ukazuje již v rozdílech kompetencí, které obnášejí jednotlivé 

pedagogické profese. Vyjasnění rolí také usnadňuje vědomí, u že za výuku studenta s 

postižením je zodpovědný učitel (Němec, 2014). Učitel nevkládá tuto zodpovědnost na 

asistenta (Němec, 2014) ani asistent si tuto zodpovědnost nepřivlastňuje, například kritikou 

práce učitele (Uzlová, 2012). 
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Náplň práce asistenta pedagoga je obsažena ve smlouvě, kterou asistent obdrží od ředitele 

školy (Němec, 2014). Osobní angažovanost a aktivita asistenta pedagoga ve své profesi je 

přitom nezbytná (Vaníčková, 2014). Asistent může být aktivní, jestliže zná speciální 

vzdělávací potřeby daného žáka. Proto se má podílet na tvorbě jeho individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP), jak doporučuje Uzlová (2012). Správně a vhodně sestavený IVP 

ukazuje konkrétní potřeby daného žáka a vhodný pedagogický přístup. Aby byla práce s 

IVP efektivní, asistent musí znát od učitele plán dané vyučovací hodiny a cíle výuky, jak 

doporučuje Němec (2014). 

Asistent pedagoga a školní speciální pedagog (ŠSP)

Úlohu ŠSP vidí Kucharská v poradenství a v odborném vedení asistenta pedagoga 

(Kucharská, 2013). Se školním specialistou může asistent konzultovat doporučení ze 

speciálně pedagogického centra dotyčného žáka (Kucharská, 2013). Asistent může se ŠSP 

probírat také výchovné problémy adolescenta, který se potýká například s perspektivou 

úplné ztráty zraku. Němec doporučuje, aby náplň své práce asistent konzultoval také s 

rodiči daného studenta a se studentem samotným (Němec, 2014). 
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3. Analýza problémů asistenta pedagoga

Tato kapitola srovnává praktické zkušenosti autorky jako asistentky pedagoga s odbornou 

pedagogickou literaturou.

3. 1. Vývoj role asistenta pedagoga

Role asistenta pedagoga se vyvíjela v souvislosti s vývojem školství  v ČR od 90. let 20. 

století. Od té doby se charakter českého školství přibližuje k inkluzi. 

Proměna role asistenta pedagoga

Od počátku 90. let 20. století jsou snahy integrovat žáky s postižením do škol hlavního 

vzdělávacího proudu, avšak bez asistentů pedagoga (Kucharská, 2013). Nutnou podporu 

obvykle poskytoval druhý pedagogický pracovník, kvalifikovaný učitel s kompetencemi 

rozšířenými o obor speciální pedagogiky (Vítková, 2004). Potřeba druhého pedagoga ve 

vyučování byla podložena také nutností rovného rozdělení času mezi žáka s postižením a 

spolužáky bez postižení (Mühlpachr in Vítková, 2004). 

Asistent pedagoga se původně uplatňoval pouze ve vzdělávání žáků se sociálním 

znevýhodněním, zaměřoval se na vzdělávání Romů. Asistent jakožto druhý pedagogický 

pracovník pro žáky se zdravotním postižením byl ve speciálních třídách škol hlavního 

vzdělávacího proudu podle Vyhlášky č. 127/1997 Sb. (Němec, 2014).

Vítková poukazuje na inspiraci ze zahraničí, kde byl k žákovi s postižením přijímán 

nekvalifikovaný podpůrný personál, u kterého se očekávaly pouze dobré komunikační 

schopnosti (Vítková, 2004). V domácích podmínkách školní asistenci konali často muži 

jako náhradu povinné vojenské služby (Němec, 2014). 

Po přijetí školské legislativy v letech  2004 – 2005 se pojetí asistenta pedagoga ustálilo. 

Asistent se stává podporou všech dětí, žáků a studentů bez ohledu na zdravotní postižení 

nebo sociální znevýhodnění (Němec, 2014). Předpokládá se, že v inkluzívní škole bude 

asistovat i jedincům s těžkým postižením, tedy i žákům se zbytky zraku a nevidomým, 

kteří byli dříve z hlavního vzdělávacího proudu vylučování (Vítková, 1998).
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Role asistenta pedagoga v současnosti

Narůstá nárok na profesní kvalifikaci a úroveň osobnosti asistenta pedagoga. Samotný 

výkon role asistenta odráží aktuální potřeby dané školy, potřeby začleněného žáka a 

možnosti asistenta. Činnost asistenta se proto může jevit málo koncepční a více chaotická. 

Uzlová upozorňuje na riziko nepochopení role asistenta pedagoga ve škole, kterého se 

dopouští sám asistent i jeho pedagogičtí kolegové: chybné pojetí role školního asistenta 

přitom blokuje edukaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a  neslučuje se s ideou 

inkluzívního vzdělávání (Uzlová, 2012). 

Uzlová poukazuje na trvající nedocenění práce asistenta. Asistent má být rovnocenným 

členem pedagogického týmu s vlastními kompetencemi (Uzlová, 2012). Podle Horáčkové 

je problémem neznalost okruhů činností, které může učitel jako řídicí subjekt asistentovi 

uložit, a varuje před rizikem zneužívání postavení asistenta v kolektivu pedagogů 

(Horáčková, 2014). 

Příklad

Vedle služby nevidomému studentovi ve vyučování, což byl důvod přijetí asistentky do  

školy, asistentka plnila řadu dalších úkolů, které přijímala podle aktuálních potřeb 

jednotlivých pedagogů. Náplň nepřímé pedagogické činnosti asistentky tak spočívala jak v 

plnění úkolů vztahujících se ke studiu,   příprava studijních materiálů, administrace při 

přijímacím řízení, i v činnostech se studiem nesouvisejících: příležitostné služby poslíčka, 

skartace,  třídicí a úklidové práce ve školním skladu. 

Individuální podpora nevidomého studenta

Násedující text je příkladem výkonu asistence v současné praxi. Klademe si otázku, je-li 

přijatelné, aby se asistent celou vyučovací hodinu věnoval jedinému studentovi, za 

podmínek, že ve třídě i ve škole je jediný nevidomý a výuka probíhá frontálně.

Příklad

Asistentka obvykle celou hodinu matematiky seděla vedle nevidomého studenta a 

sledovala výuku.  Příležitostně studentovi předčítala z tabule, když si požádal, zopakovala, 

když se přeslechl nebo mu na pokyn učitelky četla zadání samostatného úkolu. V hodině 
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věnované cvičení z matematiky učitelka zadala třídě samostatnou práci a po zbylou část 

vyučování s nevidomým studentem látku individuálně opakovala nebo mu ji znovu 

vysvětlovala. V té chvíli asistentka na pokyn učitelky odcházela ze třídy. Asistentka mohla 

také odejít, když učitelka příležitostně nechávala nevidomého odpočívat.

Možnosti individuální podpory

Zde se pokusíme porovnat názory jednotlivých odborníků na otázku míry individuální 

podpory žáka. 

Baslerová uvádí, že asistent je podle stávající legislativy „vždy určen k podpoře jednoho 

konkrétního žáka“ (Baslerová, 2014, str. 18). Asistent se však podle potřeb učitele musí 

věnovat i celé třídě, jelikož školská praxe to vyžaduje (Baslerová, 2014). Němec a Uzlová 

pokládají za samozřejmost, že se asistent pracuje s celou třídou, zatímco se učitel 

individuálně věnuje jednotlivci a je chybou, jestliže se asistent celé vyučování asistuje 

pouze jednomu žákovi (Němec, 2014, Uzlová, 2012). V této souvislosti Němec podotýká, 

že asistent je primárně na pomoc vyučujícímu nikoli žákovi (Němec, 2014), protože 

pomáhá vyučujícímu zvládnout vzdělávání všech žáků ve třídě.  Odborníci se shodují, že 

asistent pedagoga nesmí svým přístupem k jednomu žákovi bránit vzniku přirozených 

sociálních vazeb daného jedince  v kolektivu třídy.

Podle Jankové nevidomý, s potřebami 4. stupně, „je vzděláván...s možnou podporou 

dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga nebo druhého učitele – po celou 

dobu vyučování“ (Janková, 2014, str. 23). Nevidomý s izolovaným postižením je schopen 

být ve vyučování do určité míry samostatný, individuální podpora se proto může omezovat 

jen na některé předměty (Janková, 2014).

Patrně se to týká především předmětů náročných na přesnost zaznamenání dat a 

vyžadujících soustředěnou pozornost žáka a pravidelnou kontrolu zapsaného, jako 

například v matematice. Stálá individuální asistence může nevidomému pomoci udržení 

pracovního tempa se spolužáky. Nepochybně působí i jako psychická podpora v situaci 

osvojování si náročné látky. 
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V rámci individuální asistence Baslerová navrhuje sdílení asistenta více žáky ve třídě nebo 

ve škole (Baslerová, 2014).  V našem případě nevidomý student je však jediný ve škole „se 

závažným stupněm potřeby podpůrných opatření“, kdo „potřebuje individuální podporu“ a

„upravené pracovní prostředí a pomůcky“ (Baslerová, 2014, str. 17). Asistentka se tak 

mohla věnovat pouze tomuto studentovi. Zároveň se nemohla věnovat celé třídě, protože 

neměla dostatečné pedagogické vzdělání.

Význam vzdělání asistenta pedagoga

Úroveň vzdělání a pedagogických zkušeností asistenta ukazuje míru praktického uplatnění 

asistenta. Kurz pro asistenty pedagoga by měl adepta dostatečně připravit na práci s celou 

třídou, zatímco se učitel věnuje žákovi s postižením.

Zdá se, že i typ školy, na které kvlifikovaný asistent působí, ovlivňuje jeho praktické 

uplatnění.  V primárním vzdělávání je práce se třídou očekává jako samozřejmost, má-li 

asistent pedagoga ukončenou střední školu. Asistovat celé třídě na gymnáziu, není-li 

asistent zároveň učitelem v daném předmětu, se může jevit jako problém. 

Předpokládáme, že nároky na odbornost gymnaziálního učitele jsou již tak vysoké, na 

rozdíl od nároků základní školy, že asistent pedagoga by musel mít pro danou učební látku 

vysokoškolskou kvalifikaci, aby se vyvaroval chyb (Němec, 2014).

Takovou kvalifikaci většina asistentů pedagoga nemá, ledaže by středoškolský učitel s 

odpovídající aprobací byl ochoten působit v dané třídě jako druhý učitel.

Docházíme tedy k závěru, že za daných okolností byla individuální podpora asistentky 

jednomu studentovi po celou dobu vyučování namístě.

Strukturovaná podpora vzdělávání jako pomoc pedagogům i žákům

Cílem stukturované podpory vzdělávání doporučované v Katalozích podpůrných opatření 

je zkvalitnění edukace žáků a studentů s postižením. Učiteli – neodborníkovi v oboru 

speciální pedagogiky se   usnadňuje orientace ve speciálních vzdělávacích  potřebách žáka 

nebo studenta  (Michalík, 2014) a žákovi se má dostat  míry asistence podle 

diagnostikované míry jeho potřeb (Baslerová, 2014). 
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Usnadnění práce asistenta 

Katalog činnost asistenta strukturuje podle předpokládaných oblastí  kompetencí asistenta i 

podle předpokládaných potřeb daného jedince se zrakovým postižením. Metodika práce 

asistenta pomáhá rozlišit kompetence asistenta  od kompetencí učitele. 

Zde uvádíme možnosti, které podle našich představ katalog podpůrných opatření může 

přinášet asistentovi pedagoga. Předpokládáme, že bude nabízet asistentovi pedagoga 

náhled na jeho vlastní práci a usnadňovat přípravu asistenta před vyučováním s ohledem na 

možné potřeby žáka v průběhu vyučování.

Pomocí příslušného katalogu podpůrných opatření se při individuální podpoře bude 

asistentovi snáze uvažovat v potřebách dotyčného žáka. V jednání s žákem tak může být 

konkrétní asistenční podpora více cílená. Doporučení obsažená v katalogu mu rovněž 

pomohou pružně zareagovat při proměnách žákova chování vlivem zrakové vady a 

identifikovat potřebu změny podpůrných opatření v průběhu vyučovací hodiny. Asistent si 

tak s předstihem před učitelem může povšimnout žákových potíží nebo změně výkonnosti.

Předpokládáme, že strukturovaná podpora pomáhá snáze přizpůsobit míru asistence ve 

vyučování míře diagnostikovaných podpůrných opatření daného žáka. Žákovi se dostane 

pouze té míry asistence, kterou potřebuje k vyřešení úlohy. Asistent neřeší úlohu místo 

žáka a žák se také nepřetěžuje. Asistent tak účelně hospodaří s vlastní energií i s energií 

žáka.
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3. 2. Příprava asistentky pedagoga

Práce asistenta pedagoga je svébytným způsobem náročná a asistent by měl procházet 

oficiálním výběrovým řízením jako každý jiný pedagogický pracovník (Uzlová, 2012). 

Přijímací řízení by mělo prověřovat osobní angažovanost a motivaci pro asistentskou práci. 

Uzlová doporučuje, aby zájemci o pracovní pozici asistenta pedagoga dokládali při 

přijímacím řízení zkušenost s pedagogickým vedením dětí (Uzlová, 2012).

Tento nárok bývá nesplňován. Kucharská poukazuje na skutečnost, že školními asistenty se 

mnohdy stávají čerství absolventi kurzu asistenta pedagoga bez hlubších pedagogických 

zkušeností (Kucharská, 2013).

Předpokládáme, že kurz pro asistenty pedagoga poskytuje základní pedagogické 

dovednosti vzhledem k určitému postižení. Hlubší porozumění žákovi však může 

nabídnout až odborné vzdělání v oboru. Za ideální Němec pokládá bakalářské vzdělání 

pedagogického zaměření (Němec, 2014). Studium speciální pedagogiky nabízí orientaci v 

oftalmopedii.

Příklad

Autorka před zahájením svého studia oboru speciální pedagogiky jeden školní rok 

pracovala v Jedličkově ústavu na dobrovolné pozici asistentky učitelky na 1. stupni ZŠ. Ve

třídě byli zastoupeni žáci s vadami hybnosti a se specifickými poruchami učení bez 

smyslových vad. Podle instrukcí učitelky se věnovala podpoře dětí ve vyučování a dozoru. 

Jako pedagogický dozor doprovázela žáky na školní výlety a vycházky.

Přijetí na pozici asistentky na gymnáziu proběhlo po vzájemné dohodě na základě 

osobního doporučení. 

Podpora ze strany školy 

Němec doporučuje další rozvoj dovedností asistenta v průběhu výkonu své profese ve 

škole. Tento rozvoj se týká všeobecně pedagogického působení, prohlubování znalostí z 

oboru speciální pedagogiky i komunikačních dovedností a týmové spolupráce. K tomuto 

účelu Němec doporučuje různé semináře, kurzy, konzultace (Němec, 2014).  
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Konzultace asistenta pedagoga může probíhat také podobou supervize nebo intervize. 

Supervizi Vaníčková doporučuje jako jeden z nástrojů náhledu asistenta pedagoga na 

určitou situaci ve své práci nebo ve vztazích s žáky a kolegy. Efektivitě supervize podle 

Vaníčkové napomáhá, je-li  dobrovolná a může-li si asistent zvolit osobu supervizora. Z 

důvodu vytvoření nerušené atmosféry důvěry Vaníčková ponechává na uvážení eventuální 

přítomnost vedení školy při supervizi (Vaníčková, 2014).

Intervizi jakožto odbornou pomoc, kterou si vzájemně poskytují kolegové na pracovišti 

(Vaníčková), může nabídnout zkušenější asistent méně zkušenému (Němec, 2014). 

Intervizi může asistentovi poskytnout školní speciální pedagog formou náslechu ve svých 

vlastních hodinách nebo sledováním spolupráce asistenta s třídním učitelem. Školní 

speciální pedagog tak pomáhá asistentovi prohlubovat jeho odbornost (Kucharská, 2013). 

Intervize podle Vaníčkové  také stmeluje pracovní tým. (Vaníčková, 2014, str. 6).

Skupinové sdílení může asistent pedagoga využít jako zdroj profesních kontaktů. Zároveň 

tím podporuje etablování nové školské profese (Kucharská, 2013).

Příklad

Výchovná poradkyně školy nabídla asistentce příležitostnou psychickou podporu. 

Vzájemná setkávání byla neplánovaná, náhodná, probíhala v atmosféře kolegiality a 

důvěry. V jednom případě výchovná poradkyně pomohla asistentce vyřešit napjatý vztah 

ke kolegovi, v jiném případě si výchovná poradkyně všimla, že asistentka překročila své 

kompetence a na chyby ji  upozornila.
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3. 3. Podpůrná opatření pro edukaci nevidomého studenta

Následující kapitola porovnává praxi asistentky pedagoga s aktuálními doporučeními 

odborníků v těch oblastech podpory, do kterých asistent může aktivně zasáhnout. 

Metodiky Jankové a katalog podpůrných opatření obsahují mnohá doporučení podpory, 

kterou nevidomý na gymnáziu nevyužívá, protože dané úkony samostatně zvládá, např. 

využití kompenzačních pomůcek, komunikační nebo studijní dovednosti a pod.

Úprava režimu výuky

Úprava režimu výuky studenta se doporučuje, jestliže se tempo jeho školní práce vlivem 

zrakového postižení zpomaluje. Janková doporučuje, aby úprava režimu výuky 

nevidomého spočívala v delších časových limitech pro práci s kompenzačními pomůckami 

(Janková, 2014). 

Student na střední škole nebo na gymnáziu by měl být schopen pracovat s elektronickými 

kompenzačními pomůckami. Úprava režimu výuky potom spočívá v možnosti zadávání 

individuálních úkolů  (Janková, 2014).

Příklad

Nevidomý student vždy dostával individuální upravené zadání písemného úkolu na USB, 

zatímco ostatní studenti zadání jednotné, na listu papíru.

Další pracovní místo pro studenta ve třídě

Další pracovní místo se aplikuje  v případě, že student využívá objemné pomůcky (Holá, 

2014). Uvolňuje se tím prostor pro zajištění individuálního přístupu asistentovi pedagoga 

nebo učiteli (Holá, 2014).  Holá doporučuje rozšíření pracovní plochy studenta o místo pro 

asistenta a dostatečný prostor pro odkládání a úschovu pomůcek (2014). 

Z tohoto důvodu Holá doporučuje vybavení studenta přenosnými kompenzačními 

pomůckami. Přenosnost kompenzačních pomůcek usnadňuje výuku v kolektivu spolužáků 

(Holá, 2014). Janková naléhá, aby výuka v kolektivu spolužáků měla přednost před 

individuální výukou mimo kolektiv třídy, aby nebyl ohrožen inkluzívní charakter edukace 

(Němec, 2014).
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V kmenové třídě i v učebnách odborných předmětů ve 4. stupni podpory Janková 

doporučuje stálé pracovní místo, ze kterého nevidomý dobře slyší učitele i ostatní studenty 

a z něhož se dobře orientuje. Toto místo upravuje asistent s ohledem na potřeby studenta a 

míru jeho podpory. Janková nedoporučuje měnit často rozmístění zařízení, například 

pracovních stolků z důvodu bezpečnosti studenta a jeho ztížené prostorové orientace 

(Janková, 2014). Při přesunech mezi odbornými učebnami asistent může nevidomého 

doprovázet, avšak vždy s ohledem na rozvoj jeho samostatnosti.

Příklad

Nevidomý student si své pomůcky, Pichtův psací stroj a učebnice v Braillově písmu, 

odkládal na vedlejší místo na své lavici, v níž seděl sám. Asistentka seděla z druhé strany 

na zvláštní židli. Své pomůcky, psací potřeby, si odkládala na podlahu vedle svého místa.

Zahájení spolupráce rodiny a školy

V případě, že se nevidomý student se má začlenit do kolektivu spolužáků a pedagog nezná 

jeho speciální vzdělávací potřeby (Matoušková, 2014), zahajují se  intervenční opatření. 

Doporučuje se úzká spolupráce rodiny a školy. Matoušková doporučuje, aby se asistent 

nevidomého studenta  seznámil s dokumentací studenta, která by měla sdělovat konkrétní 

možnosti studenta, typ zrakového postižení, jeho kompenzační pomůcky. Podpůrná 

opatření se aplikují na základě  informací z SPC studenta a jeho individuálního 

vzdělávacího plánu (Matoušková, 2014). Informace o svých potřebách by student 

gymnázia měl být schopen sdělit asistentovi při osobním setkání (Němec, 2014). . 

Z počátku spolupráce rodiny a školy  Matoušková doporučuje, aby asistent zavedl 

„oboustranně vyhovující způsob komunikace“ (Matoušková, 2014, str. 27). Asistent může 

posloužit i jako iniciátor seznámení se studenta i jeho rodičů s prostředím školy, s 

přípravou třídy, s nutnou úpravou prostředí (Matoušková, 2014). 

Příklad

Asistentka pedagoga byla přijata do zaměstnání na gymnáziu a zapojila se do edukace 

nevidomého až déle než dva týdny po začátku školního roku. Její vstup do asistence 

studentovi probíhal bez předběžné přípravy pouze se základními znalostmi. Se studentovou 



42

dokumentací z SPC se asistentka neměla možnost seznámit a asistentka o to ani nežádala. 

Potřebné informace získávala od studenta až v souvislosti s jeho aktuálními potřebami.

Průběžná spolupráce rodiny a školy

Ve vztahu asistenta a rodiny se doporučuje zachovávat vyváženost a konstruktivní přístup. 

Jako prevence konfliktů nebo i jen nedorozumění Matoušková doporučuje vztah 

partnerství a důvěry mezi rodinou studenta a školou založený na vzájemné informovanosti. 

Je nezbytné jasné vymezení rolí při edukaci nevidomého studenta. Matoušková doporučuje 

respektování rodiny studenta jako „primárního vychovatele“ a ohled na její zvyky 

(Matoušková, 2014). 

Na druhé straně podle Němce asistent má být „do určité míry“ vstřícný vůči požadavkům 

rodiny (Němec, 2014). Míru vstřícnosti posuzujeme stupněm vzdělání asistenta a jeho 

zkušeností. Němec jako optimální doporučuje udržování přátelského vztahu asistenta a 

rodičů (Němec, 2014). Zároveň Kucharská varuje před přílišnou důvěrností, která může 

vést až ke ztrátě profesionálního nadhledu (Kucharská, 2013). 

Příklad

Na gymnáziu matka iniciativně udržovala kontakt se učiteli, zprostředkovávala 

kompenzační pomůcky. S asistentkou se mohla seznámit až po začátku školního roku. Na 

první třídní schůzce dala asistentce na sebe telefonní spojení a dále již asistentku 

nekontaktovala. Setkávání asistentky s rodinou probíhalo pouze letmo a příležitostně na 

školních akcích. Na mimoškolní vzdělávací akce rodina zjednávala pro studenta vlastní 

asistentku bez konzultace se školou.

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky student využívá, jestliže nemá přístup k informacím 

prostřednictvím zraku (Trčková, 2014). Z množiny kompenzačních pomůcek pro nevidomé 

se jedná o pomůcky využitelné ve vyučovnání. Pro nevidomého studenta jsou vhodné 

„pomůcky na bázi PC“ a pomůcky využitelné intaktními smysly (Trčková, 2014). Vhodná 

kompenzační pomůcka pro studenta gymnázia zohledňuje jeho znalosti, potřeby i 
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dovednosti (Trčková, 2014). Student na gymnáziu obvykle již využívá kompenzační 

pomůcky, které mu vyhovují od základní školy. 

Trčková doporučuje, aby se pedagogové studenta i asistent seznámili s typy pomůcek, 

které bude student používat, i se způsobem jejich užití. Asistent by se měl naučit ovládat 

elektronické kompenzační pomůcky včetně odečítacího programu, čtení Braillova písma a 

psaní na Pichtově stroji, zásady prostorové orientace a pohybu pomocí bílé hole. 

Proškolení asistentů nabízejí odborné semináře a kurzy pedagogů ve SPC pro zrakově 

postižené, Tyfloservis, Tyflocentra, Tyflokabinet. Odborně připravený asistent je 

studentovi značnou oporou (Trčková, 2014). 

Příklad

Nevidomý student kompenzační pomůcky samostatně využívá bez potřeby rady. Veškeré 

zápisy z vyučování koná v notebooku s braillským řádkem a s hlasovým výstupem i pro 

kontrolu ze strany učitelky matematiky nebo pro možnost nahlédnutí asistentky, které 

Braillovo písmo neovládají. Pro pomocný výpočet v matematice používá vlastní Pichtův 

stroj. Pro případ, že by si potřeboval vytvořit popis, používá vlastní dymokleště. Pro 

některá znázornění v matematice a fyzice mu škola z vlastních zdrojů poskytuje nákresy na 

fólii, tzv. „kreslence“. 

Studuje z učebnice matematiky v Braillově písmu a používá sadu hmatových map pro 

výuku geografie. 

Po nástupu do pozice asistentky se asistentka a pedagogové nevidomého studenta 

zúčastnili jednodenního zaškolení o způsobu výuky těžce zrakově postižených studentů. 

Zaškolení pořádalo Gymnázium a Střední škola pro zrakově postižené v Praze. Nabídlo 

možnost seznámení se s četbou Braillova písma. Za celou dobu svého působení ve škole se 

asistentka s nutností ovládat Braillovo písmo nesetkala.

Jiné formy přípravy na vyučování

V případě, že student není schopen číst černotisk a studovat z běžných učebnic, je 

zapotřebí mu poskytnout studijní materiály v alternativní podobě. Týká se také zadávání 

domácích úkolů (Bučková, 2014). Zajišťování zvláštních studijních materiálů je úkolem 
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vyučujícího ve spolupráci s asistentem pedagoga (Bučková, 2014). Nevidomému 

studentovi, který používá ve výuce jako hlavní kompenzační pomůcku počítač asistent 

může studijní text zprostředkovat v elektronické podobě pomocí e-mailu nebo na flash 

disku. Studentovi, který využívá elektronické pomůcky v menší míře, lze poskytnout 

studijní text v hlasové podobě na diktafonu.

Podpora domácí přípravy respektuje individuální studijní potřeby (Bučková, 2014). 

Doporučuje se, aby nevidomý student  přednostně pracoval v kolektivu ostatních žáků. 

Individuální asistence studentovi je přijatelná, pokud student pracuje na jiném zadání než 

spolužáci (Němec, 2014).

Příklad

Nevidomý student se úspěšně věnuje domácí přípravě podle svých zvyklostí. Domácí 

úkoly vypracovává ve svém notebooku. Připravuje se poslechem vlastnoručních poznámek 

zapsaných v notebooku.

Asistentka vytváří podle zadání od vyučujícího studijní materiály a domácí úkoly z textů 

pořizovaných vyučujícím a zasílá je nevidomému e-mailem. Běžně využívá školní intranet.

Úprava pracovního prostředí

V případě, že se student orientuje kompenzačními smysly, doporučují Kánský a Součková 

úpravu makroprostoru školy i mikroprostoru třídy. Opatření napomáhá „rozvoji schopnosti 

samostatného pohybu žáka, posilování přirozeného sebevědomí, snižování závislosti žáka 

na pomoci druhé osoby“ i jeho „sociální adaptaci“ (Kánský, Součková, 2014, str. 264). 

Z hlediska bezpečnosti nevidomého se doporučuje dohled nad dodržováním volného 

průchodu v učebně, zabezpečení skleněných výplní dveří (Kánský, Součková, 2014) .

Pro zlepšení orientace se doporučuje označení dveří, schodišť, zábradlí hmatnými popisky, 

značkami a vodicími liniemi. Navrhuje se také vhodně rozmístit zařízení prostor, kde se 

nevidomý pohybuje, kvůli usnadnění orientace. Nevidomý by měl mít k dispozici i vhodné 

hmatové plánky prostor školy a učeben, které v rámci výuky používá (Kánský, Součková, 

2014).



45

Příklad

Prostory školy a učeben dosud nejsou vybaveny žádným hmatným označením. Nevidomý 

student se orientuje ve škole podle zásad zprostředkovaných externí lektorkou PO SP,  

které pravidelně využívá. Po škole se pohybuje se zásadně bez pomoci bílé hole. V případě 

potřeby využívá doprovod spolužáka nebo asistentky pedagoga. O doprovod si student 

obvykle požádá. 

Několikrát asistentka pomáhala studentovi s orientací při přesunech mezi učebnami, když 

ho potkala bez doprovodu, dezorientovaného.

Po kolizi byly z bezpečnostních důvodů odstraněny nebezpezpečně umístěné květinové 

mísy.
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Závěr

Přehled kapitol

V první kapitole jsme se zabývali obrazem adolescenta, jeho psychikou, fyzickým a 

kognitivním vývojem. Zmínili základní typy zrakového postižení, se kterými se asistent 

pedagoga může ve vyučování setkat v období adolescence. Popsali jejich dopad na život 

adolescenta, jak adolescent s těžkým postižením zraku vnímá sebe sama ve srovnání s 

adolescentem intaktním a jaké má psychologické potřeby.

Ve druhé kapitola jsme stručně probrali podmínky studia na gymnáziu, popsali legislativu 

vztahující se inkluzívnímu vzdělávání a současnou právní pozici asistenta pedagoga ve 

školství a možnosti práce asistenta pedagoga ve škole.

Ve třetí kapitole jsme analyzovali práci autorky na pozici školní asistentky. Popsali vývoj 

pozice asistenta před školskými reformami a nároky na asistenta pedagoga v současnosti. 

Ukázali hlavní oblasti činnosti asistenta podle katalogu podpůrných opatření zrakově 

postižených žáků ve srovnání s praktickými zkušenostmi autorky. 

Odborná literatura nám poskytla vhled do problematiky a podklad pro analýzu  praktické 

zkušenosti.

Rozvinutí tématu práce v závěru

Pro naši práci jsme uvažovali nevidomého studenta gymnázia, tedy podmínky 

sekundárního vzdělávání ve 4. stupni podpory.

Ze všech oblastí podpory edukace, které katalogy podpůrných opatření uvažují,  jsme volili 

ty oblasti, které se mohou týkat činnosti asistenta pedagoga a se kterými se autorka jako 

asistentka v průběhu své praxe setkala: organizace výuky, intervence, pomůcky, příprava 

na výuku, úprava prostředí.

Problémy zrakového postižení a edukace

Katalog Baslerové a Michalíka a kolektivu autorů problémy postižení zraku ošetřuje z 

hlediska inkluzívního vzdělávání. Počítá s aktivní účastí učitele, asistenta pedagoga, 
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rodičů. Daný problém ukazuje napříč jednotlivými stupni vzdělávání a napříč pěti stupni 

míry podpory. Text je návodem, jak lze problém řešit podle stáří jedince a podle hloubky 

jeho postižení. Text je zaměřen prakticky, neuvažuje tedy dané zrakové postižení v 

komplexu potřeb, které z něho vyplývají, nýbrž ukazuje možné způsoby uspokojení 

vzdělávacích potřeb na základě jednotlivých projevů postižení zraku. Podle Michalíka text 

nemá nahradit speciálně pedagogické vzdělání učitelů (Michalík, 2014).

Zkušenost autorky s podpůrnými opatřeními

Ve srovnání s textem Baslerové a Michalíka si autorka všímá, že některé druhy podpory 

byly nevidomému poskytovány v souladu s podpůrnými opatřeními, například poskytnutí

dalšího pracovního místa, nastavení vhodné polohy studentova místa vzhledem k učiteli, 

přenosnost kompenzačních pomůcek, ohled na samostatnost studenta. Na gymnáziu se 

úspěšně pokračovalo v typu podpory, na kterou byl student zvyklý ze základní školy. 

Individuální pomoc asistentky studentovi byla v souladu s potřebami studenta omezována 

na minimální nutnou míru, pouze na vybrané předměty, v nichž mu asistentka mohla 

významně usnadnit studium. Je to v souladu s trendem podpory  neformálních vztahů 

studenta s postižením a jeho spolužáků.

Problematickou se ukázala náplň nepřímé pedagogické činnosti asistenta. Zde se projevila 

nezkušenost školy s podobnou pozicí.

V problematice úpravy prostředí pro orientaci nevidomého autorka získala zkušenost při 

exkurzi do jedné střední školy speciální pro zrakově postižené. Zkušenou asistentkou 

pedagoga byla upozorněna, že ve škole scházela označení dveří v Braillově písmu pro 

orientaci nevidomých studentů. Asistentka je nechala vytvořit a doplnit. 

Pro vlastní profesní rozvoj se autorka zúčastnila kurzu prostorové orientace a má zájem 

naučit se číst Braillovo písmo zrakem. 

Doporučení pro speciálně pedagogickou praxi

Autorce jako asistentce pedagoga by konkrétně pomohlo, kdyby měla možnost seznámit se 

s pedagogickou dokumentací studenta, jemuž asistovala. Nahlédnutí do zprávy ze 

speciálně pedagogického centra popřípadě do individuálního vzdělávacího plánu, pokud jej 
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student má, by asistentce pomohlo získat představu o míře speciálních potřeb i o míře 

poskytované asistence. 

Profese asistenta pedagoga se teprve rozvíjí. Domníváme se, že s odborným speciálně 

pedagogickým zázemím a výzkumem v této oblasti se může stát kvalifikovanou profesí. V 

neposlední řadě záleží také na samotném školním asistentovi, jak přispěje ke spolehlivosti  

této profese na veřejnosti, například zvyšováním své kvalifikace a vytvářením sítě 

profesních kontaktů.

Kurz pro asistenty pedagoga je nezbytný pro  praktickou přípravu na výkon této práce. 

Zároveň existence určité systémové podpory pro tuto praxi může asistentovi pedagoga 

přinést více jistoty a profesní sebedůvěry.  Práce asistenta již nemusí být založena pouze na 

nadšení a vnitřní motivaci a s postupem času také na  přibývajících zkušenostech a studiu, 

ale i na daných standardech své profese. 

Domníváme se, že při jasných pravidlech je také snazší být kreativní. Kreativita je v 

pedagogické profesi nezbytná, avšak podložená spolehlivými pravidly bude mít zřejmě 

lepší výsledky a úspěch, které jsou motivující jak pro žáka nebo studenta s postižením, tak 

pro jeho asistenta. 
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