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ABSTRAKT 

Cílem teoretické části diplomové práce je popsat problematiku výchovy  

a vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra v kontextu psychologické, 

vzdělávací a výchovné podpory z řad organizací vedených odborníky. Teoretická část je 

východiskem k výzkumné části diplomové práce, jejímž cílem je zjistit, jak zefektivnit 

výchovu a vzdělávání nadaného dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné ZŠ. Zvolenou 

metodou je akční učitelský výzkum a v něm pak další výzkumné metody tj. pozorování, 

rozhovor, analýza výsledných prací a analýza osobní dokumentace.  
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nadání, talent, identifikace nadaného žáka, Aspergerův syndrom, formy a metody 

práce, plán pedagogické podpory, rodina 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The theoretical part of the thesis is a description of educating of the gifted child 

with Asperger´s syndrome in the context of psychological and institutional educational 

support led by experts. The theoretical part is the starting point for the research part of the 

thesis which aims to find out how to improve the educating of the gifted child with 

Asperger´s syndrome in ordinary primary schools. The selected method of mixed research 

is Action Teaching Research in other research methods: observation, interviewing, analysis 

of the final work and analysis of personal documentation. 
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Talent, gifted pupil identification, Asperger's syndrome, forms and methods of 

work, a pedagogical support plan, family 
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1 ÚVOD  

Mít nadané dítě je bezpochyby touhou nejednoho rodiče, je představou čehosi 

snadného, kdy dítě projde školou bez větších problémů a bude samozřejmě úspěšné. Je 

pravdou, že se v současné době o této problematice hovoří více, než tomu bylo dříve, 

objevují se však i názory, které poukazují na nedostatečnost při práci s těmito dětmi 

vázanou především na neznalost učitelů. Co je ale nadané dítě? Jde o žáka, který je 

hodnocen pouze jedničkami, dobře a snadno se učí a chová se bezproblémově? Nadaných 

žáků ve školách jednoznačně přibývá a je třeba učinit nejen včasnou diagnostiku, ale také 

tyto žáky tolerovat a umožnit jim vzdělávání na základě jejich skutečných možností bez 

požadavků na adaptaci stanovených průměrných norem. Mnozí učitelé, právě v důsledku 

ztráty zájmu takového žáka, považují jeho neaktivitu a protest za podprůměrnost jak 

v chování, tak ve vzdělávání. Problematika nadaných dětí a jejich vzdělávání se ale také 

stále potýká s nedostatečným zájmem podpory ze strany školy. Jde především  

o organizační zátěž a neochotu těmto dětem přizpůsobit proces vzdělávání na úkor běžných 

provozních záležitostí. Pokud se však u takového žáka objeví podezření na jinou 

přidruženou poruchu, je zde nebezpečí, že se učitel ve výchovně edukačním procesu 

zaměří pouze na jednu oblast a dítěti je spíše ublíženo. Otázkou je, zda je slabá stránka  

v problematické oblasti, např. nevhodné chování, špatná adaptace na školu a povinnosti  

a negativní postoj k autoritám i ke spolužákům zapříčiněna nějakou jinou poruchou? Nebo 

snad projevem nevhodného zacházení s nadaným žákem nerespektováním jeho 

schopností?  

Ve své diplomové práci se budu věnovat akčnímu učitelskému výzkumu nadaného 

žáka, kterého od dětství provází nepochopení ze strany pedagogů, a u kterého je podezření 

na přidruženou poruchu Aspergerova syndromu. V teoretické části diplomové práce se 

budu zabývat teorií jako východiskem pro zkvalitnění výchovy  

a vzdělávání u tohoto žáka a jejím cílem bude souhrnný popis problematiky výchovy  

a vzdělávání nadaných žáků s dvojí výjimečností.  

Teoretická část bude východiskem pro cíl části praktické, ve které budu skrze akční 

učitelský výzkum zjišťovat, jak zefektivnit vzdělávání u tohoto žáka  

s problematickými projevy, které výchovně vzdělávací proces negativně ovlivňují. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Nadání  

„Kdyby děti dorůstaly dále, jak hlásají, měli bychom samé génie“ 

Johan Wolfgang von Goethe 

2.2 Vymezení pojmu nadání 

Problematikou nadaných se zabývá již řadu let spousta odborníků, výklad jevů však 

není doposud jednotný.  V této kapitole bude pojem představen z pohledu několika autorů. 

Dle Machů (2009) jsou termíny talent a nadání vnímány některými odborníky 

odlišně a dochází tak k neporozumění ze strany posluchačů. Je tedy třeba koncepci zřetelně 

vymezit. 

Machů uvádí Dočkalův (DOČKAL in MACHŮ, 2010) pohled z hlediska 

genetického, kvantitativního, činnostního, podle stupně všeobecnosti a podle úrovně 

aktualizace, kde z hlediska genetiky je označován termín nadání jako souhrn vrozených 

vloh a talent jako jejich projev. Kvantitativní pohled vykládá nadání jako schopnost, která 

se rozvíjí a talent jako jeho vyšší stupeň. Při pohledu, který se zaměřuje na druh činnosti, 

autor používá termín nadání výhradně v oblasti intelektuální, talentem označuje 

mimořádné schopnosti v oblasti výtvarného a hudebního umění a sportu. 

Jak je již uvedeno výše, neexistuje jednotná definice pro pojem nadání, je tedy 

třeba uvést vymezení od několika odborníků. 

Hříbková zmiňuje schéma definic vydané Lucitem (LUCITO in HŘÍBKOVÁ, 

2009) v roce 1964. Jde o historická východiska, definice, které se zabývaly geniálními 

jedinci a jejich charakteristikami, testy inteligence, kdy se nadání pohybovalo nad hranicí 

130 IQ a dále vysokými výkony jedinců. Stručně řečeno, jednalo se o definice, které 

vycházely z několika oblastí. Z oblasti IQ a jeho výpočtů, z oblasti mimořádných 

schopností jedinců, procentuální definice v rámci kvantity v určité skupině jedinců  

a z pohledu tvořivosti, která zde byla významnější než inteligence. 

Fořtíková (2007, s. 12) chápe pojem nadání z různých pohledů. „1. kvalitativně 

osobitý souhrn schopností, které podmiňují úspěšné vykonávání činnosti; 2. všeobecné 
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schopnosti nebo všeobecné prvky schopností, které podmiňují možnosti člověka, úroveň  

a vlastnosti jeho činnosti; 3. rozumový potenciál nebo inteligenci; celostní individuální 

charakteristiku poznávacích možností a schopností učit se; 4. souhrn vloh, vrozených 

daností, projev úrovně a vlastností vrozených předpokladů; 5. Talent, existenci vnitřních 

podmínek pro dosahování vynikajících výsledků v činnosti.“  

Monks a Ypenburg (2002) popisují pojetí nadání na základě čtyř modelů, jako 

zjednodušené reprodukci komplikovaných záležitostí. Jedná se za prvé o modely založené 

na schopnostech, které pojednávají o nadání jako o schopnosti, která lze zjistit již v raném 

dětství. Jde o schopnost neměnící se, která zůstává po celý život stabilní. Tyto modely 

v historii zajímaly odborníky z hlediska longitudinálního výzkumu. Dalšími modely jsou 

kognitivní složky, které zaměřují na proces zpracovávání informací. Odborníci se na tyto 

modely zaměřují z hlediska kvalitativních rozdílů, které vznikají při zpracovávání 

informací mezi dětmi nadanými a průměrnými. Modely orientované na výkon popisují 

vlohy a jejich realizaci, především dosažení vynikajících výsledků. Autor zde poukazuje na 

problém, který je velmi častý, a tím je nerozeznání potencionálního nadání, tedy vloh, 

které se mohou v nadání vhodným přístupem rozvinout. Pokud nemá dítě potenciál 

k rozvoji nadání prostřednictvím rodiny, přechází úloha na školu. Také socio-kulturně 

orientované modely se zaměřují na vytváření vhodných podmínek okolím, především 

vlivem vzdělávací politiky a hospodářských podmínek. 

Landau (2007, s. 45) vnímá nadání jako „systém korelačního ovlivňování mezi 

vnitřním světem dítěte a jeho prostředím.“  

Tuto domněnku si dále autorka vysvětluje tak, že dítě má kolem sebe prostředí, 

kterému musí ukazovat své vnitřní schopnosti, tedy kreativita, talent a inteligence, a které 

tyto schopnosti podporuje. Autorka se dále domnívá, že tímto dochází k interakci mezi 

dětským egem a jeho okolím, čímž je dítě motivováno pro další aktivity, vytrvalost  

a dosažení svých cílů. 

Hartl a Hartlová (Psychologický slovník, 2000, s. 338), popisují nadání takto: 

„Nadání je soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností: nejčastěji 

používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony při činnosti tělesné  

i duševní.“  
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Průcha, Walterová a Mareš (Pedagogický slovník, 2009, str. 164) uvádí, že:  

„V pedagogickém pojetí převládá tradiční představa o nadání jako o výjimečné složce 

osobnosti některých jedinců, zejména pro umělecké obory, pro sport, jazyky  

a matematiku.“  

Havigerová (2011) popisuje rozdělení nadání do tří skupin. Dle autorky se liší 

nadání, jako vrozený předpoklad k intelektovým výkonům, nadané dítě jako jedinec, který 

podává výkony v určité oblasti a nadané chování je jednání vedoucí k dosažení potenciálu. 

Mudrák (2015) uvažuje o nadání jako o stabilním a reálném rysu osobnosti, který 

vede k výsledkům a dosažení cílů. Autor dále poukazuje na to, že ne vždy je pozornosti 

věnována modelu nadání jako pedagogicko-psychologické konstrukci, kde je možno 

položit si otázku, co je podstatou potenciálu k učení. Autor upozorňuje na fakt, že tento 

potenciál spočívá především v důsledcích výchovy, vlivech prostředí a jeho determinanty  

a klade si také otázku, zda je možné nadání vytvořit, nebo záleží na to, zda ho dítě již má 

vrozené. 

Jurášková ve své knize uvádí definici Marlandovu (MARLAND in JURÁŠKOVÁ, 

2005, s. 14), která zní: „Nadané a talentované děti jsou ty děti, které jsou identifikovány 

kvalifikovanými profesionály a které jsou vzhledem k výjimečnému potenciálu schopné 

vysokých výkonů. Tyto děti potřebují k realizaci svého přínosu pro společnost vzdělávací 

program a servis, který není běžně poskytován regulérními školami.“  

2.3 Druhy nadání 

Dle Machů (2010) není možná hierarchizace typů nadání, s to vzhledem k tomu, že 

se nadání může projevovat v souvislosti s různými aktivitami. Autorka odkazuje klasifikaci 

druhů nadání na odklon od specifických talentů a hledání možností v nadřazených 

složkách. 

Monks a Ypenburg (MONKS, YPENBURG in MACHŮ, 2010) zařazují do 

zmiňovaných okruhů intelektové schopnosti, což jsou obecné verbální, početní, prostorové 

a pamětní schopnosti a také schopnosti v oblasti mentálního uvažování obecně. Dále jsou 

to specifické akademické vlohy, které mají být realizací intelektových schopností  

v určitých oblastech., jako je matematické nadání, nadání pro přírodní vědy a také 
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jazykové nadání. Tento druh nadání označují autoři také jako vědecké schopnosti. 

Kreativní nadání má pomáhat vytvářet produkty na základě nápadů a vymýšlet další 

uplatnění materiálů pro různé objekty. Dalšími druhy nadání jsou schopnosti v oblasti 

komunikace, zejména v mezilidské komunikaci a vedení lidí, v oblasti mechanické 

zručnosti, kde je důležitá prostorová orientace, schopnost manipulace, vnímání vizuálních 

vzorů, talent v umění výtvarném, hudebním, tanečním, hereckém. A také psychomotorická 

schopnost, která zahrnuje nadání pro sporty nebo umělecké pohybové činnosti. 

Machů (2010, s. 29) ve své knize zmiňuje důležitost propojení jednotlivých druhů 

nadání, jejich vzájemných vztahů, doplňování a nemožnost chápání těchto oblastí 

jednotlivě a nezávisle na sobě. Dle autorky je také možnost zařadit některé typy do více 

skupin najednou.  Autorka uvádí, že: „Druhy nadání a talentu proto chápeme jako 

vzájemně propojené funkční struktury určitých vlastností jedince.“  

Hříbková (2009) klasifikuje nadání v oblasti horizontální a vertikální. V oblasti 

horizontální člení nadání na činnosti s detailnější hierarchizací, což znamená členění 

podle druhů jednotlivých činností, ve kterých se demonstruje nadání. Jako příklad zde 

uvádí nadání hudební, výtvarné, jazykové, matematické, sportovní, přičemž je dle autorky 

možné každou skupinu dále dělit, nebo ji včlenit do skupiny jiné, obecnější. V oblasti 

vertikální člení autorka nadání podle stupně aktualizace na potenciální a aktuální, tedy 

nadání projevované výkony v současné době a výkony z hlediska prognózy, přičemž 

současné výkony jsou výkony potenciálními, jelikož v budoucnu umožní jedinci dosažení 

výkonů vyšších. 

Podstatu nadání vymezili v minulosti také někteří psychologové. Clarková  

a Freemanová (CLARKOVÁ, FREEMANOVÁ in DOČKAL, 2005) tvrdí, že nadání je 

spojeno s intelektuální výbavou a patří do něj zejména matematické nadání, technické  

a jazykové. 

Dle Dočkala (2005) však některé výzkumy prokázaly, že nadání se může spojovat  

i s podvýkonností, což znamená, že ačkoliv je jedinec nadprůměrně inteligentní, nemusí 

podávat dobré výkony. Tento problém může vzniknout v důsledku ztráty motivace, 

nízkého sebevědomí nebo sebepodceňováním. Autor poukazuje na to, že intelektuální 
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nadání může být od raného dětství spojeno s brzkým čtením, verbálními dovednostmi, 

zvídavostí, intelektuálním zaměřením, zájmem o vzdělávací televizní pořady. 

Při uměleckém nadání převažuje dle Dočkala (2005) tvořivá schopnost nad 

reprodukční, emocionální prožívání, estetické hodnocení a umělecké hodnocení, schopnost 

uměleckého vyjádření, umělecké potřeby a zájmy či potřeba tvořit. 

Neméně důležitou kapitolou nadání v obecné rovině je nadání praktické, o kterém 

Dočkal (2005) hovoří jako o schopnosti učení se životem, informace získává zkušenostmi 

vlivem svého okolí, manuálními činnostmi, sociálním kontaktem, ale i pozdějším stylem 

výuky ve škole, a to zejména, zda je výuka spíše teoretická, či více praktická.  

2.4 Charakteristika nadaného žáka 

Hříbková (2009) uvádí, že projevy nadaného dítěte lze od útlého věku pozorovat  

v rozdílných oblastech. Tyto projevy mnohdy nejsou totožné s projevy vrstevníků a jsou 

netypické vzhledem k vývoji jedince. Často dochází v některých oblastech vývoje  

k akceleraci. Projevy nadaných dětí jsou někdy zpozorovány již v období docházky do 

mateřské školy, nebo později v začátku povinné školní docházky. Tyto projevy však 

mohou být zaměňovány a pedagogicky nesprávně diagnostikovány. Nadání v tuto dobu 

nemusí být zcela patrné. Je tedy třeba nadané dítě identifikovat, což je základní předpoklad 

ke správné péči o nadaného žáka. Autorka se ve své knize zmiňuje o právech těchto dětí, 

přičemž tato práva jsou součástí Listiny základních práv a svobod z roku 1983. Dle 

Tannenbauma (TANNENBAUM in HŘÍBKOVÁ, 2009) má nadané dítě být 

identifikováno a individualizováno ještě dříve, než začne dosahovat mimořádných výkonů, 

má být také vzděláváno učitelem, který je ke své práci plně kvalifikován. 

Hříbková (2009) dělí charakteristiku nadaných dětí na dvě skupiny. První skupinou 

jsou kognitivní charakteristiky. Autorka uvádí, že u intelektově nadaných dětí jsou právě 

tyto schopnosti rozvinuty více, než u vrstevníků. Tyto schopnosti zahrnují také tvořivost. 

Výzkumy ukázaly, že nadané děti mohou mít výsledky v testech inteligence srovnatelné  

s dětmi o pět let staršími. Nadané děti také při řešení úloh používají zcela jiné strategie, 

opět srovnatelné se staršími, průměrnými vrstevníky. Hříbková dále charakterizuje 

kognitivní projevy u intelektově nadaných dětí jako zájem o čtení, kdy je u nich dostatečně 
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rozvinuta slovní zásoba se schopností rozumět abstraktním pojmům, zájem o práci se 

slovníky, encyklopediemi a jinou literaturou, schopnost kritického myšlení, syntézy, 

analýzy, používání cizích slov, nadané děti rádi diskutují, polemizují, dokáží rozumět 

vztahům mezi věcmi a myšlenkami, mezi příčinami a následky. Dalšími schopnostmi jsou 

projevy intelektuální hravosti, čili fantazie a představivost, rádi experimentují, hledají 

různá řešení a svou odpověď na daný problém, či otázku. Mají také svůj osobitý humor  

a v oblibě různé slovní hříčky. U nadaných dětí je také velice dobře rozvinuta dlouhodobá  

i krátkodobá paměť, pamatují si detaily, ale i to, co je skutečně zaujalo. Jsou dobrými 

komunikačními partnery s vrstevníky i dospělými osobami, mají rozhled a vhled do 

určitých oblastí, znají informace a umějí je aplikovat do běžných potřeb. 

Další skupinou, kterou autorka popisuje, jsou charakteristiky nekognitivní, kde je 

velice důležité, aby mělo dítě patřičnou motivaci a bylo emocionálně a sociálně zdatné. 

Hříbková (2009) dále uvádí, že v oblasti motivace je kladen důraz především na 

vnitřní motivaci. U těchto dětí je patrné, že jsou vytrvalé při řešení problémů takových, 

které je zaujmou. Jejich jednání je řízeno vědomým cílem. 

Stehlíková (2016) označuje skupinu nadaných jako skupinu nehomogenní, 

vzájemně se lišících bytostí s odlišnými charakteristikami. Betts a Neihart (BETTS, 

NEIHART in STEHLÍKOVÁ, 2016) vytyčili 6 profilů nadaných dětí, což je uznáno  

i Národní asociací pro nadané děti: 

1. Úspěšné děti – rychle se začínají nudit, jsou úzkostné, závislé, kladou si vinu při 

neúspěchu, jsou sebekritické, skrývají pocity. Z pohledu okolí jsou častými oblíbenci  

u učitelů, čelí obdivu rodičů i spolužáků, vyznačují se vysokými výkony i perfektním 

chováním, vyhledávají uznání. Tyto děti potřebují jistotu a bezpečné prostředí, rády chtějí 

být samostatné. Je třeba jim zrychlit tempo výuky, poskytnout možnost volby, nezávislost, 

risk, možnost pracovat se staršími žáky. 

2. Autonomní děti – oplývají dobrým sebevědomím, jsou nadšené pro poznávání, 

vytrvalé a mají vnitřní motivaci, ale zároveň se nebojí neúspěchu. Jsou sociálně zdatné  

a přijímají okolí. Mezi jejich potřeby patří názor druhých, výzvy a příležitosti, dlouhodobá 

strategie ve vzdělávání, rychlejší vzdělávací tempo, vzdělávání bez zažité rutiny. Rodina 
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by měla těmto dětem poskytnout dostatečné množství smysluplných aktivit i čas pro 

vlastní záliby. Tyto děti jsou ve škole výkonné, mají výborný prospěch, vrstevníci i dospělí 

je uznávají a přijímají. 

3. Diskrétní děti – tyto děti si na rozdíl od předchozích skupin jisté nejsou, cítí se 

být pod tlakem, mají nízké sebevědomí, cítí pocit viny, nemají se dostatečně rády  

a odmítají své nadání, což projevují jako odmítání výzev, jelikož jim jde především  

o začlenění do kolektivu. Těmto dětem je potřeba poskytnout možnost zvolit si vhodnou 

činnost na základě vlastních potřeb. Je třeba tyto děti konfrontovat s dalšími nadanými 

dětmi, podporovat je, uznávat a poskytovat další studijní podněty. 

4. Defenzivní odpadlíci – organizací Mensa ČR jsou následující dvě skupiny dětí 

nazývány Antisociální nadaní. Stehlíková popisuje tuto skupinu dětí jako vzdorovitou, 

rezignující, vzteklou, emocionálně labilní, vyčerpanou a přetíženou. Tyto děti jsou dle 

autorky nepozorné, kritické, vyrušující, přičemž mohou působit podprůměrně. Je třeba jim 

poskytnout individuální program, podporovat je a vyhledávat alternativní zdroje 

vzdělávání. Tyto děti jsou velmi často odmítané jak dospělými, tak vrstevníky. Bývají 

vnímané jako neposlušné a nebezpečné. Autorka také uvádí, že je zde patrný nesoulad 

mezi inteligencí a školními výsledky. Pedagog by měl tyto děti umět především 

diagnostikovat, komunikovat s nimi, obohatit vzdělávací program, volit individuální 

přístup. Stehlíková klade důraz na podporu v rodině a to z hlediska komunikace, tolerance 

emocionální lability a poskytnutí volného času a klidu. 

5. Provokatéři (kreativní rebelové) – frustrace, nuda, netrpělivost, opozice, 

citlivost, potíže v sociální interakci, nesnášenlivost pravidel, neuróza, neklid, emocionální 

labilita. Takto charakterizuje autorka tuto skupinu dětí, u kterých není patrná inteligence, 

pokud jde o neznalého pozorovatele. Tyto děti dle Stehlíkové bojují o moc a pravdu, mají 

ale špatné pracovní návyky a nesnášejí pravidla, zůstávají však upřímní a kreativní. Je 

nezbytné těmto dětem poskytnout podporu v oblasti tvořivosti, naučit je slušnému chování 

a sebeovládání, umět s nimi vyjednávat. Tyto děti potřebují laskavého a empatického 

učitele, který dokáže rozvíjet sociální dovednosti, jednat s žákem jako s partnerem  

a posilovat jeho sebevědomí. I u těchto dětí je potřebná podpora v rodině, zejména podpora 

koníčků, zálib, volného času a pochopení. 
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6. Děti s dvojí výjimečností – jedná se o nadané děti s fyzickým nebo mentálním 

postižením, či se specifickou poruchou učení. Tyto děti jsou dle autorky průměrné až 

podprůměrné, málo pracují, mají nízké sebevědomí, nejsou schopné reagovat. Učitel by 

měl podporovat jejich silné stránky, rozvíjet manuální zručnost, radit a podporovat. Tyto 

děti jsou okolím vnímané jako zvláštní, hloupé, je patrný pouze jejich hendikep a nejsou 

přijímány vrstevníky.  Okolí by je mělo uznávat bez předsudků, poskytovat jim výzvy. Ve 

škole by měli tito nadaní být vzděláváni podle plánu pro výuku žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami (poruchy učení). 

  

  



18 

 

3 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 

Hříbková (2007) ve své knize klade otázku, která je dle autorky opakována 

pedagogy i státníky již sto let. V rámci rozvoje systému péče o nadané žáky neustále 

pojednává o tom, jak uspořádat výuku a vzdělávání těchto žáku z hlediska obsahu  

a organizace? Dle autorky vždy záleží na ekonomických možnostech státu a zároveň na 

tradicích a je třeba se této problematice nestále věnovat.  

3.1 Legislativa 

 V oblasti vzdělávání připomíná Hříbková (2007, s 51) zásadní význam dvou 

dokumentů. Jsou jimi: „Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice (2001) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 

České republiky (2002)“. Autorka dále upozorňuje na to, že právě Bílá kniha obsahuje 

požadavek na komplexnost ve vzdělávání a v péči o nadanou populaci. Dalším 

dlouhodobým záměrem bylo zařazení péče o nadané do systému péče o žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Podrobnější informace poskytuje MŠMT ČR.  

Z informačního serveru MŠMT ČR (MŠMT ČR, 2018) je možné zjistit, že stát 

poskytuje podporu nadaným dětem každoročně na základě dotačních programů: 

„Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží, Podpora soutěží a přehlídek 

v zájmovém vzdělávání, Program Excelence středních škol, Program Excelence základních 

škol, Podpora nadaných žáků základních a středních škol.“ Státem (MŠMT ČR, 2018) je 

podpora zajišťována právě systémem podpory nadané mládeže, který směřuje ke 

vzdělávání a rozvíjí tvořivý potenciál těchto a ostatních žáků. Tento podpůrný systém je 

východiskem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané v období roku 2014 až 

2020, která je k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR. (citace I) 

Mensa ČR ((Podporujeme nadané děti pro budoucnost, 2017) představuje 5 stupňů 

systému podpory, jsou jimi: podpora školy ve formě plánu pedagogické podpory  

a zapojení koordinátora MNŽ, podpora školského poradenského zařízení při tvorbě  

a realizaci individuálního vzdělávacího plánu včetně doporučení v oblasti výchovy  

a vzdělávání, přítomnost asistenta pedagoga a snížený počet žáků ve třídě ve dvou 

úrovních. 

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol
http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-zakladnich-skol
http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-zakladnich-skol
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce
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Mensa ČR (Podporujeme nadané děti pro budoucnost, 2017) dále informuje o tom, 

že vzdělávání nadaných žáků vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Došlo ke změně terminologie, a to  

z: „Žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním“ 

na: „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními nebo žák 

s podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně“.   

Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. (MŠMT ČR, 2018) je mimo jiné v § 28 a 29 

specifikován individuální vzdělávací plán, který udává podmínky pro jeho vypracování  

a zároveň zdůrazňuje závaznost vzhledem k zajištění optimálních podmínek vzdělávání 

nadaných žáků ze strany školy a školského poradenského zařízení. (citace II)  

3.2 Přístupy ve vzdělávání 

Fořtíková ve své knize popisuje výzkum Renzulliho a Raisové (RENZULLI, 

RAISOVÁ in FOŘTÍKOVÁ, 2008), který byl zaměřen na programy testující nové 

možnosti vzdělávání nadaných a také řešení již existujících programů. Výzkumné 

programy byly totiž vhodným místem pro experimenty, jelikož nebyly zatížené 

předepsanými kurikuly a tradiční výukou. Jako první se těchto výzkumných programů 

ujalo americké školství a někteří významní teoretici jako Benjamin Bloom, Howard 

Gardner a Robert Sternberg. Programy byly zaměřeny na výuku spíše z hlediska obsahu 

nežli dovedností, interdisciplinární výuku, studentská portfolia, tematické práce, hodnocení 

výkonu, mimoročníkové aktivity a studenti měli možnost plnit náročnější aktivity, při 

kterých mohou využívat aktivní učení, ne pouze plnit úkoly. Měli možnost aplikovat 

znalosti a myšlenkové pochody na komplexní problémy. Tento výzkum byl dle autorů vizí 

celkového zlepšení školy, což jim poskytovalo možnost flexibilně rozvinout jedinečný 

vzdělávací program, který byl založený na rozvoji demografickém, místních zdrojích, 

možnostech školy, ale i na nejlepších schopnostech a tvořivosti pedagogů.  Hlavním cílem 

tohoto výzkumu byla podpora náročných a unikátních učebních aktivit v různých typech 

škol různých úrovní i demografických rozdílů.  Autoři (RENZULLI, RAISOVÁ in 

FOŘTÍKOVÁ, 2008, s. 40) uvádí, že: „Cílem je vytvořit repertoár služeb, které mohou být 

využity k vytvoření přístupu ´příliv zvedá všechny lodě´. Tento přístup umožňuje školám 

rozvinout kulturu spolupracující školy, která využívá zdroje a adekvátní rozhodovací 
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příležitosti k vytvoření smysluplné a potenciálně kreativní možnosti na vysoké úrovni, aby 

studenti rozvíjeli své talenty.“  

Hříbková (2007) hodnotí školský systém tak, že je nastaven na majoritní populaci 

dětí a mládeže a zároveň musí poskytovat vzdělání těm, kteří z různých důvodů spadají do 

minoritní skupiny včetně skupin nadaných a mimořádně nadaných žáků.  

Jurášková (2006) ve své knize popisuje dva základní přístupy ve vzdělávání 

nadaných žáků, jde o přístupy, metody i strategie související s obsahem vzdělávání. Jedná 

se o akceleraci a obohacení.  

Akcelerace je založena na poskytnutí učebních aktivit z hlediska náročnějšího 

obsahu či rychlejším tempem. Akceleraci je možné realizovat formou dřívějšího nástupu 

povinné školní docházky, přeskočením některého ročníku, účastí na některém předmětu ve 

vyšších ročnících nebo absolvováním dvou ročníku v jednom školním roce. Dle Juráškové 

(2006) tato akcelerace probíhá tak, že se zredukuje čas, který je potřebný na osvojení učiva 

dle běžných osnov, nebo tak, že žáci mohou pracovat na aktivitách, o který mají zájem  

v případě, že žáci v krátkém čase prokáží, jak si osvojili běžné učivo.  

Obohacením (enrichment) autorka míní rozšíření či prohloubení učebních aktivit 

mimo rámec stanovených osnov. Obohacení je závislé na akceleraci, jelikož je třeba získat 

čas na tyto prohlubující aktivity.  

Hříbková (2007) klade význam na prostřední, ve kterém se odehrává vzdělávací 

proces nadaných žáků. Odkazuje na dřívější otázku týkající se nejvhodnějšího místa ke 

vzdělávání nadané populace. Již dříve se o takovém místě uvažovalo v souvislosti budovy 

školy a rozvoji nadání ve výuce z hlediska dlouhodobosti a systematičnosti. Autorka 

zmiňuje fakt, že některé významné osobnosti své problémy ve škole spojovaly spíše se 

způsobem výuky, nežli s problémem institucionalizace ve školství, naopak jiní si školu  

a její výuku velice pochvalovali. Tato možnost je ale dle Hříbkové (2007) položena na 

výkazu nadaných vzdělávaných mimo školu. Tento systém by měl však fungovat za 

předpokladu, že vzdělávání nadaných mimo školu bude aktivity podněcovat a realizovat. 

Tento přístup byl dle autorky realizován v zemích, kde fungoval systém jednotné školy.  

V naší zemi a v zemích sousedních naopak škola uniformní a v severských zemích 
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jednotná škola s bohatou vnitřní diferenciací., umožňující nadaným dětem rozvíjet svou 

inteligenci a talent. 

3.3 Obsah a formy vzdělávání 

Hříbková (2007) v úvodu kapitoly, která pojednává o formách a obsahu vzdělávání 

zdůrazňuje důležitost příprav učitele na vzdělávání nadaných žáků již na vysokých 

školách. A to proto, že jsou tito žáci umisťování do běžných základních škol. Dle autorky 

je předně nezbytné vycházet z kognitivního potenciálu těchto dětí a na základě toho 

vytvořit diferencované vzdělávací osnovy. 

Varianty vzdělávání nadaných, mezi které patří akcelerace a enrichment, byly 

popsány v předchozí kapitole. Autorka zde však popisuje další možnosti akcelerační 

varianty, které ji podporují. Mezi ně patří mimo jiné výuka podle individuálního 

vzdělávacího plánu a systém volitelných předmětů. Jako úspěšnou variantu označuje 

autorka segregaci nadaných žáků, která poskytuje rychlé učební tempo. Tato varianta je 

však na druhé straně kritizována pro nedostatečný rozvoj sociální a emoční zralosti. 

Individuální vzdělávání je dle autorky také podporující metodou v rámci 

obohacování (enrichmentu). Tato metoda umožňuje integraci nadaného žáka, čímž může 

dle autorky docházet k samostatnému studiu a individuálními úkoly.   

Jurášková (2006) popisuje individuální vzdělávání nadaného žáka v běžné třídě 

jako potenciál k izolaci ze strany kolektivu, nebo na základě žáka samotného. Zároveň 

autorka upozorňuje na nevýhodu v přístupu a práci učitele, který má na starost jak žáky 

slabší, tak výrazně nadané. Jako nebezpečí se zde dle autorky jeví využívání těchto 

nadaných žáků k rozvoji ostatních žáků, čímž ale zabrání vlastnímu rozvoji. 

Hříbková (2009) také ve své knize seznamuje čtenáře s možnostmi individuálních 

programů. Označuje jej jako možnost k rozvoji a naplňování kognitivních potřeb nadaného 

dítěte i v běžné třídě. Individuální vzdělávací plán má zkvalitňovat vzdělávání nadaného 

žáka v běžné základní škole. 

O tvorbě a významu individuálního vzdělávacího plánu pojednává také Zelinková 

(2007, s. 172) : „Individuální vzdělávací plán je závazný pracovní materiál sloužící všem, 

kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka.“ Zelinková (2007) dále 
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popisuje jeho význam, který spočívá v práci dle žákových schopností, bez ohledu na 

učební plány a pro učitele je plán dokumentem umožňujícím pracovat s žákem 

individuálně na úrovni, kterou dítě dosahuje. 

Autorka uvádí pět principů, na základě kterých se tvoří individuální vzdělávací 

plán: 

Diagnostika a její závěry ve školském poradenském centru (pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), poznatky, které poslouží  

k následné tvorbě IVP. 

Pedagogická diagnostika učitele na základě výsledků odborného vyšetření a na 

základě vlastní diagnostiky. 

Princip spolupráce s rodinou, který zahrnuje i podíl žáka a především zájem rodičů 

o průběh vzdělávání. 

Tvorba plánu je zaměřena na předměty, kterých ve kterých se vyskytují 

individuality dítěte. Vzdělávací plán daného předmětu vypracovává příslušný vyučující. 

Zelinková (2007) dále uvádí, že individualizace, i které v této knize pojednává, je 

podstatná a má smysl, následně však poukazuje na problematiku práce se žáky nadanými 

na jedné straně a se žáky slabšími na druhé straně. Autorka klade důraz na skupinové, 

problémové a samostatné vyučování a také na přítomnost asistenta pedagoga, a dále na 

metody výkladu, osobní přístup ve formě pochval a odměn a ohled na charakteristiky žáka. 
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4 DVAKRÁT VÝJIMEČNÝ ŽÁK 

Poslední z výše uvedených typů nadaných žáků je žák dvakrát výjimečný. Tuto 

problematiku popisuje ve své knize Machů (2010). Autorka jej definuje jako žáka  

s mimořádnými schopnostmi ve spojení s handicapem, přičemž je mírně podhodnocen 

pojem nadání, jelikož se dle autorky tyto děti řadí spíše mezi podvýkonné. Davis  

a Rimmová (DAVIS, RIMMOVÁ in MACHŮ, 2010) zahrnují mezi nadané s dvojí 

výjimečnosti děti s poruchami sluchu, zraku, sociálně-emocionálními problémy, 

zdravotním handicapem, specifickými vývojovými poruchami učení, mentální retardací  

a s kombinací více poruch. Autorka zmiňuje možnost identifikace těchto dětí na základě 

doporučení Davise a Rimmové (DAVIS, RIMMOVÁ in MACHŮ, 2010). Tato možnost se 

týká individualizovaných metod na základě pozorování, nebo různých neverbálních testů  

a při dalším vzdělávání je nutné neopomenout vedle kompenzace handicapu i rozvoj 

nadání. 

4.1 Nadaný žák s Aspergerovým syndromem 

Thorová (2012) nazývá Aspergerův syndrom jako sociální dyslexii, kdy je obtížné 

na základě různorodé symptomatiky rozpoznat, zda se jedná o tuto diagnózu nebo rysy 

jisté sociální neobratnosti. Autorka dále popisuje příznaky Aspergerova syndromu, mezi 

které patří: kvalitativní narušení sociální interakce, stereotypy v chování, zájmech  

a aktivitách, absence opožděného vývoje řeči, explorativní chování na základě motivace, 

sebeobsluha a kognitivní vývoj přiměřený věku a dyspraxie.  

Bělohlávková a Vosmik (2010, s. 13) ve své knize uvádí, že Aspergerův syndrom: 

„Je vrozenou poruchou některých mozkových funkcí s neurobiologickým základem.“ 

Autoři dále připisují Aspergerově syndromu narušený komunikační a sociální vývoj, vývoj 

představivosti, sociálních dovedností a opožděnou citovou zralost.    

Attwood (ATTWOOD, 2005, s. 111) popisuje mysl dětí s Aspergerovým 

syndromem takto: „Přibližně od čtyř let děti chápou, že i druzí lidé mají myšlenky, 

znalosti, přesvědčení a potřeby, které ovlivňují jejich chování. Lidé s Aspergerovým 

syndromem však mívají potíže, aby dokázali vnímat myšlenky a pocity druhých a dále  

s nimi nakládat odpovídajícím způsobem. Například si neuvědomí, že by svou poznámkou 
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mohli někoho urazit nebo přivést do rozpaků nebo že by omluvou mohli vzniklou situaci 

napravit.“ 

Atwood dále v knize zmiňuje závěry z výzkumu Wurstové (WURSTOVÁ in 

ATTWOOD, 2005), který se týkal standardizovaných testů inteligence. Zkoumaní jedinci 

se vyznačovali dobrými výsledky v oblasti znalostí významů slov, orientace v 3D prostoru 

a v aritmetice a v oblasti znalosti faktů. Autor však posléze výsledky těchto výzkumů 

vyvrací svými stanovisky, která vychází z nižších inteligenčních kvocientů u těchto dětí,  

a to na základě nedostatečného porozumění textu, nebo práce s obrázky s absurdními 

situacemi, kde je nutné využívat sociální inteligenci, jelikož si dobře nestojí v řešení 

problémových situací. 

Problematiku nadaných dětí s Aspergerovým syndromem definuje ve své knize 

Jurášková (2006). Jde o pervazivní vývojovou poruchu, která postihuje zejména sociální 

dovednosti a komunikaci a projevuje se zvýšený zájem o určitou oblast v rámci 

intelektuálních schopností. Dle autorky je tato porucha často zaměňována za poruchu 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchami učení, autismem a nadáním a z hlediska 

diagnostiky je náročná. Bauer (BAUER in JURÁŠKOVÁ, 2006) upozorňuje, že existuje 

několik podobných rysů mezi Aspergerovým syndromem a intelektovým nadáním. 

Jurášková (2006) ve své knize představuje typické znaky Aspergerova syndromu 

podle Grandinové (GRANDINOVÁ in JURÁŠKOVÁ, 2006), Barrona a Barrona 

(BARRON a BARRON in JURÁŠKOVÁ, 2006), Atwooda (ATTWOOD in 

JURÁŠKOVÁ, 2006) a Hendersonové (HENDERSONOVÁ in JURÁŠKOVÁ, 2006), 

kterými jsou: 

1. Zvýšený zájem v určité oblasti – zvídavost a potřeba vědět o dané problematice 

vše. Schopnost pamatovat si řady faktů. 

2. Časté problémy mezi vrstevníky – týká se potíží v interakci a ve verbálním  

i neverbálním navazování kontaktů. 

3. Formální verbální projev - doslovné chápání významu slov – zaměření na detaily 

bez ohledu na pozornost okolí. 
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4. Nepřizpůsobivost změnám týkající se čehokoliv v rámci toho, na co je žák 

zvyklý. 

4.2 Specifika vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem 

Dle Juráškové (2006) mají nadaní žáci s Aspergerovým syndromem šanci se 

socializovat, přičemž vhodné podmínky již v dětství tuto socializaci podporují. Autorka 

upozorňuje na nutnost modifikace ve vzdělávání v rámci obou diagnóz, přičemž 

představuje hlavní vzdělávací přístupy dle Neiharta (NEIHART in JURÁŠKOVÁ, 2006). 

Tyto přístupy se týkají výchovy a vzdělávání a jsou jimi: nácvik sociálních dovedností,  

u některých typů dětí pomocí vizuálních obrazových systémů. Autor poukazuje na 

neefektivitu domlouvání a povídání a v případě agresivního jednání nebo provokování 

aplikovat stručné a výstižné příkazy s možností podpory piktogramů. 

Attwood (2005) ve své knize uvádí konkrétní metody na rozvoj emocí, sociálního 

chování, jazyka a řeči, pohybových schopností a rozvoj kognice. 

Autorův souhrnný seznam metod nácviku sociálního chování a emocí zahrnuje: 

podporu navazování, udržování a ukončování sociálního kontaktu, interakce s vrstevníky 

včetně sdílení a respektu názorů a při vyučování upřednostňování spolupráce, podporu 

kamarádství i mimo školní prostředí, podporu účasti v zájmovém kroužku, vyzdvihování 

silných stránek žáka a dobrých vlastností, individuální práci s učitelem, analýzu žákových 

emocí, nácvik frází, které vyjadřují vlastní nepříjemné pocity, sebereflexi do deníků 

zaměřenou na pocity a jejich projevy. 

Metody rozvoje jazyka a řeči dle Attwooda (2005) spočívají v: nácviku zahajování 

rozhovoru, umění říci si o pomoc při pocitu nesnází, umění říci, pokud dítě něco neví, 

nácviku rozpoznávání vhodné chvíle, kdy může dítě vstoupit do hovoru nebo změnit téma, 

poskytnutí rad, co říkat druhým, zapojení dítěte do dramatických her, četbě obrazových 

příběhů, která vyjadřuje určitou situaci, vysvětlování metafor, eliminaci abstrakcí ve 

výrazech, nácviku udržení myšlenek v hlavě, podpoře samomluvy v situacích, kdy není 

vhodné tyto myšlenky říkat nahlas, podpoře dotazů na nejasnosti, nebo jiná formulace 

požadavku či příkazu. 
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Pohybové dovednosti doporučuje Attwood (2005) rozvíjet pomocí: nácviku 

koordinace horních a dolních končetin, chytání míče, házení míče ve spolupráci s ostatními 

dětmi, rozvoji rovnováhy pomocí různých prolézaček v rámci gymnastiky, pomalého 

provedení cviků. 

V rámci kognitivního rozvoje doporučuje autor: učit děti podporovat myšlenky  

a pocity ostatních a rozumět jim, kde je zmíněna jako vhodná metoda nácvik rolí. Děti by 

se měly učit zamýšlet se nad svým jednáním, následně ho vyhodnotit a poté reagovat. 

Autor také doporučuje rozvíjet paměť pomocí her, nabízet dětem různé strategie při 

uvažování, podporovat zvláštní osobité strategie řešení problémů a při práci s informací. 

Vhodné je dítě nekritizovat a podporovat fantazii a vizuální myšlení. 

Specifika nadaných žáků s dvojí výjimečností, kam patří i nadané děti  

s Aspergerovým syndromem charakterizuje Portešová (PORTEˇŠOVÁ in Psychologie 

Dnes, 2006) jako chytré děti, které mají určité školní problémy, s čímž jsou spojené 

závažné vzdělávací nedostatky. Tyto děti mají ale dle autorky nadprůměrné rozumové 

schopnosti. Autorka také poukazuje na složitost rozpoznávání těchto dětí. 

Bělohlávková a Vosmik (2010) ve své knize popisují kroky, pomocí kterých lze 

dosáhnout úspěšné školní integrace. Tyto kroky se dle autorů týkají zprvu nezbytného 

vyšetření a diagnostiky a dále motivace rodičů i dítěte, poskytnutí jistot a zdůraznění 

pozitiv žáka, ochoty, vstřícnosti i odbornosti pedagogů i vedení školy, přítomnosti 

výchovného poradce, psychologa, speciálního pedagoga, ale i supervizora a individuálního 

vzdělávacího plánu v rámci jeho potřeb. Autoři doporučují také vhodné třídní v klima  

a asistenta pedagoga. Výše zmíněné je dle autorů možné realizovat za bezpodmínečně 

dobré spolupráce rodiny a školy. 
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5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

V praxi zaznamenáváme různé děti, které mají, či nemají specifické problémy, mají 

různé výsledky a my, učitelé, na to patřičně reagujeme. U dítěte, kterého označíme na 

základě problémů jako adepta na vyšetření v pedagogické poradně, se předpokládá, že 

bude odhalena určitá porucha a budeme pracovat na její eliminaci zejména při vzdělávacím 

procesu. U takového dítěte může ale být zjištěno, že disponuje nadprůměrnými 

rozumovými schopnostmi tak, jak uvádím v teoretické části své práce.   

Do jaké míry ovlivňuje rovina chování proces vzdělávání, problematika volby 

metod vzdělávání, jak přistupovat k těmto žákům a jak docílit efektivity práce s těmito 

žáky jsou otázky, které by si měl pokládat učitel v případě, že být na vzdělávání nadaných 

dětí připraven stejně dobře, jako na vzdělávání dětí, kteří nedosahují zdaleka takových 

výsledků.  

Pro naplňování vzdělávacích potřeb nadaných žáků je potřeba znát nejen teoretické 

charakteristiky těchto dětí, ale především je na základě těchto poznatků včas odhalit  

a poskytnout náležitou komplexní podporu vycházející právě z legislativy, která 

vzdělávání nadaných dětí specifikuje.  Vhodnými metodami a formami práce poté tyto 

speciální vzdělávací potřeby naplňovat. 

V praktické části se budu zabývat nekonformním žákem, u kterého se problémy 

objevovaly již od předškolního věku, přičemž tyto problémy mohou pramenit z vývojové 

pervazivní poruchy, což rodiče odmítají. Na základě projevů tohoto žáka se vyskytují 

problémy v sociální oblasti, což se promítá mnohdy i do výsledků v oblasti vzdělávání. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Cíl a výzkumné strategie 

6.1.1 Cíle, metody a organizace výzkumu  

V praktické části práce budu zjišťovat, jak zefektivnit výchovu a vzdělávání 

nadaného dítěte s podezřením na Aspergerův syndrom v běžné ZŠ pomocí akčního 

učitelského výzkumu. Budu zjišťovat jeho specifické projevy chování ve škole i doma, 

jeho postoje a školní výsledky. Jako výzkumný problém jsou tedy projevy tohoto žáka ve 

školním a rodinném prostředí a jeho výsledky ve vzdělávacím procesu, na základě čehož 

jsem si položila výzkumnou otázku, která zní: 

Jak zefektivnit výchovu a vzdělávání nadaného dítěte s poruchou Aspergerova 

syndromu? 

Cílem praktické části je zjistit příčiny nedostatečného naplňování specifických 

vzdělávacích potřeb u nadaného žáka s přidruženou poruchou, které úzce souvisí  

s chováním a pozorností. Dílčím cílem je pomocí pozorování zjistit, ve kterých situacích 

dochází nejčastěji k problematickým jevům, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací 

proces. Jedná se o jevy nerespektování nastavených pravidel a agresivní či vzpurné 

chování při interakci s vrstevníky i s učitelkou. Sledovaným okolnostem pozorovaných 

problematických jevů se následně budu snažit předcházet, nebo je minimalizovat. 

Jelikož jsem si stanovila výzkumnou otázku, která se týká výchovy a vzdělávání 

konkrétního žáka, s čímž souvisí veškerá jeho anamnéza, rozhodla jsem se vést smíšený 

výzkum, čímž myslím proces zkoumání jevů na základě jejich četnosti a následné analýzy.

  Použitou výzkumnou metodou je pozorování, analýza žákových prací a jeho 

osobní dokumentace. Pozorování bude přímé i nepřímé, standardizované, rozdělené do 

období. Na každé čtvrtletí bude stanoven cíl zaměřený na určité jevy a na konci zhodnocen 

výsledek.  

6.1.2 Výchozí situace 

Předmětem zkoumání je žák v období 10 – 11 let, který pochází z úplné rodiny 

plnící všechny funkce, rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní. V rodině žije ještě mladší 
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sestra, která nedisponuje žádným výrazným nadáním, jde o dívku s mírně nadprůměrnými 

výsledky. 

Od počátku školní docházky má žák problémy v navazování kontaktů se svými 

vrstevníky, což se projevuje neadekvátními reakcemi na jinak běžné situace, slovním  

a mnohdy i fyzickým ubližováním, což sám vnímal jako nutnost k dosažení spravedlnosti, 

nebo jako kontakt, kterým se snažil vydobýt si přátelství.  

Paní učitelce, která jej vzdělávala do konce 3. ročníku, se jevil zpočátku jako 

chlapec s poruchou hyperaktivity a pozornosti, později jako žák s Aspergerovým 

syndromem. Diagnóza ADHD se však nepotvrdila a na doporučení psychiatra, s jejímiž 

výsledky škola nebyla seznámena, rodina podstoupila vyšetření v Mensa ČR, kde bylo 

diagnostikováno mimořádné nadání v pásmu vysokého nadprůměru. Na základě tohoto 

vyšetření doporučila pedagogicko-psychologická poradna pracovat s chlapcem jako  

s nadaným žákem dle plánu pedagogické podpory.   

Výzkum v další části mé práce se bude opírat o třídní pravidla sepsaná žáky, která 

vychází ze školního řádu a plán pedagogické podpory pro potřeby vzdělávání od  

4. ročníku, kdy jsem se stala chlapcovou novou třídní učitelkou. 

V praktické výzkumné části bude z etických důvodů vynechána rovina pohledu 

dalších osob zúčastněných v procesu vzdělávání tohoto žáka. Přestože by pro výzkum byla 

přínosná, souhlas k publikaci byl v poslední výzkumné fázi odmítnut. 

V úvodu další podkapitoly představím plán pedagogické podpory, který jsem 

žákovi vytvořila na základě dokumentace z pedagogicko-psychologické poradny. 
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6.1.3  Plán pedagogické podpory 

 

PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY PRO NADANÉHO ŽÁKA  

Žák: xy 

Třída: 4.B 

Rok narození: 2006 

Intelektové charakteristiky Logicko – matematická nadprůměrná inteligence – 

strukturace a vytváření systémů, zobecňování, chápání 

vztahů mezi jevy 

Nadprůměrná kognitivní schopnost v oblasti 

informačních technologií – vztahy mezi jevy, schopnost 

zobecňování, vysoká koncentrace 

Vysoká úroveň verbálních dovedností – slovní zásoba, 

kreativní a kritické myšlení, práce s abstraktními pojmy 

Výborná pojmová orientace a komunikace v cizím 

jazyce (AJ) – slovní zásoba, schopnost plynulé 

konverzace 

Encyklopedické znalosti v oboru přírodních věd – 

vyhledávání a zpracovávání informací, paměť, slovní 

zásoba 

Sociální a emocionální 

charakteristiky 

Obtíže v sociální interakci při běžných skupinových 

aktivitách a hrách, při navazování kontaktů 

Neadekvátní vyjadřování směrem k vrstevníkům 

Vysoká potřeba argumentace 

Tendence k nerespektování autorit 
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Vyrušování během vyučování 

Emocionální labilita-míra potíží v této oblasti závislá na 

stavu únavy 

Potřeba volnosti při zpracovávání úkolů 

Uvědomování si vlastní odlišnosti 

Tělesné charakteristiky Nesoulad mezi intelektuálním vývojem a vývojem hrubé 

motoriky  

Bez zájmu o tělesné činnosti 

Neobratnost 

Učební styl a motivace Potřeba rychlejšího pracovního tempa 

Preference individuální činnosti 

Unavitelnost 

Kolísání pozornosti a výkonnosti 

Převažuje vnější motivace 

Mimoškolní aktivity Angličtina Helen Doron od 3 let 

Baltík – kroužek informatiky (programování) 

Počítačová grafika v ZUŠ  

Rozvoj žáka v jednotlivých předmětech 

Matematika Matematické hry obohacující vyučování (hlavolamy, 

deskové hry, sudoku, logické hádanky, quarto, aj.) 

Matematické a logické úlohy (mensa/genius logicus,  

100 Word Problems, aj.) 

Eliminace procvičování v případě, že je učivo osvojeno 
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ve fázi evokace 

Rychlejší pracovní tempo 

Poskytnutí prostoru pro kreativitu při tvorbě a řešení 

úloh a matematických her 

V případě zbytkového času možnost využití ICT ve 

výuce 

Možnost volby činnosti dle vlastního zájmu 

Český jazyk Aktivity podporující další rozvoj slovní zásoby, paměti , 

logického myšlení (scrable, kris kros, quizzy, různé hry 

se slovy, aj.) a komunikace s okolím. 

Encyklopedie, slovníky 

Volba literatury, časopisy 

Tvorba hádanek, rébusů, „luštěnek“, aj. 

Možnost využití ICT – čtečka knih, notebook, tablet,  

Anglický jazyk Multimediální technika určená k poslechu s 

porozuměním  

Notebook, čtečka knih 

Volba literatury v anglickém jazyce dle vlastní volby 

Časopisy 

Hry na  další rozvoj slovní zásoby pexeso, bingo, flash 

cards 

Hádanky a rébusy v anglickém jazyce 

Příroda a my Možnost volby zájmové činnosti po prokázání znalosti 

daného učiva – přírodovědné pokusy, encyklopedie, 

literatura, časopisy 
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Využití ICT – notebook, čtečka knih 

Multimediální technika ke sledování dokumentů daného 

oboru dle vlastní volby 

Prostor pro vyhledávání a tvořivé zpracovávání 

informací 

Země a my Možnost volby zájmové činnosti po prokázání znalosti 

daného učiva –  encyklopedie, literatura, časopisy 

Využití ICT – notebook, čtečka knih 

Multimediální technika ke sledování dokumentů daného 

oboru dle vlastní volby 

Prostor pro vyhledávání a tvořivé zpracovávání 

informací 

Opatření pro rozvoj žáka 

Chování Podpora při začleňování do kolektivu, hry na stmelování 

kolektivu v rámci třídnických hodin: 

-nácvik týmové práce a schopnosti kooperace ve skupině 

-rozvoj vhodné a správné komunikace se spolužáky 

Usměrňování emočních výkyvů – předcházení 

problémovým situacím 

Odměňování dílčích úspěchů v této oblasti 

Dostatečná komunikace mezi žákem a učitelem 

Pomoc při navazování a následném udržování 

kamarádských vztahů: 

-práce na společných projektech 

-diskuzní kroužky 
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Vzájemná spolupráce 

Podíl rodičů Nadále podporovat v docházce do mimoškolního 

zájmového kroužku s výukou anglického jazyka. 

Dohlížení na domácí přípravu 

Pravidelná setkání v případě potřeby 

Podpora vhodného chování 

Podíl žáka Pravidelné sebehodnocení do deníčku 

Adekvátní sebereflexe 

Aktivita při samostatné práci a práci ve skupině 

Schopnost přijmout názory spolužáků 

Zodpovědný přístup k plnění domácích úkolů 
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6.2 Výsledky výzkumu 

6.2.1 Pozorování 

První pololetí školního roku 2015/2016, září – prosinec. Cílem pozorování bylo 

zjistit, jak se žák adaptuje na nové prostředí a na změnu třídní učitelky. Elementární 

zkoumané jevy byly: Plnění pokynů učitelky a negativní reakce na podněty jak spolužáků, 

tak nové paní učitelky.  

Tento dílčí výzkumný problém jsem si stanovila proto, že žák má problémy  

s respektováním autorit a agresivním chováním vůči svým spolužákům, což by mohlo 

negativně ovlivnit výchovně vzdělávací proces. Pozorování těchto jevů tedy sloužilo  

k poznání, v jakém vztahu lze s žákem pracovat a v jakých situacích dochází nejčastěji ke 

konfliktům se spolužáky.   

Plnění pokynů učitelky se v této době dotýkalo nastavených třídních pravidel 

(společná práce všech žáků) nejen z výše uvedených důvodů, ale také proto, že žák byl 

prvních 14 dní v září na dovolené, tudíž přišel o čas, kdy žáci tato pravidla vytvářeli a měli 

dostatečnou dobu potřebnou k jejich osvojení. Dalo by se říci, že přišel k hotové práci a byl 

nucen tato pravidla respektovat bez delší přípravy. Pravidla, která žáci vytvořili, seřadili 

dle důležitosti a společně je schválili, byla následující: 

-Dodržujeme pravidla bezpečnosti 

-Připravujeme se na vyučování 

-Chráníme majetek školy, svých spolužáků i svůj 

-Umíme poprosit a poděkovat 

-Vzájemně se respektujeme 

-Navzájem si pomáháme 

-Chováme se tak, abychom nikomu neublížili 

-Chováme se tak, abychom nikoho nerušili 

-Víme, že důležité je zúčastnit se, ne vyhrát; 
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Negativní reakce na podněty spolužáků a učitelky jsem sledovala vzhledem  

k dohlížení nad plněním mých pokynů a dodržování výše uvedených pravidel, i v běžné 

interakci se svými spolužáky.  

Pozorování těchto dvou jevů probíhalo zaznamenáváním situací, ve kterých se jev 

objevil, a to ve formě deníku (příloha 1), který jsem na konci období analyzovala  

z hlediska četnosti jevů. Výsledky jsem zaznamenala do tabulek, které znázorňují poměr 

dvou jevů – Tabulka 1: Plnění pokynů učitelky (jev X = nezaznamenán a jev J = 

zaznamenán a tabulka 2: Negativní reakce (jev X = nezaznamenán a jev J = zaznamenán). 

Tabulka 1 

Plnění pokynů učitelky 

Jev X 31 

Jev J 39 

 

Tabulka 1 ukazuje poměr výskytu jevů, kdy je patrné, že 39 krát byl jev 

zaznamenán, 31 krát se nevyskytl. Vzhledem k tomu, že rozdíl v četnosti jevů není tak 

vysoký, nemohu přesně určit míru úspěšnosti adaptace. Z deníku, který jsem si vedla po 

toto období, lze ale vyčíst, že pokyn byl vždy splněn, avšak ve vypjatých situacích, 

zejména při konfliktech se spolužáky trvalo déle, než se tak stalo. Mnohdy jsem pokyn 

musela zopakovat několikrát. Každý pokus jsem poté zaznamenala jako X. Ani jednou 

jsem však nezpozorovala, že by odmítl splnit to, o co jej žádám, nebo by reagoval s agresí 

a vzpurně. Později pochopil gesta, nemusela jsem tedy úkol opakovat několikrát.  

Tabulka 2 

Negativní reakce na podněty spolužáků a 

učitelky 

Jev X 11 

Jev J 22 
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Tabulka 2 ukazuje poměr výskytu jevů v oblasti negativních reakcí na výtky žáků  

i učitelky, ale i v běžné interakci se spolužáky. Zaznamenala jsem, že pokud nastane 

konflikt, kdy se cítí být v právu a je si jistý, že pravdu má on, háji se a kritiku nepřijímá. 

Jednalo se konkrétně o situace: nevhodné chování v hodinách anglického jazyka, tvrdil, že 

se nudí, nemá co dělat. Konflikt se spolužačkou, reagoval agresí, tvrdil, že si začala a spor 

řešil radikálně. Konflikt při hodině výtvarné výchovy, reagoval opět impulsivně a poté 

tvrdil, že se mu děti smějí za to, že neumí malovat. Vždy tedy reagoval na negativní 

podněty svých spolužáků, nebo alespoň ty, které za negativní pokládal. Pokud se někomu 

posmíval, což se ostatním nelíbilo, při následné domluvě byl ochoten se omluvit. V dalších 

situacích jsem nezaznamenala agresi, která by ovlivňovala dodržování pravidel slušného 

chování, zejména v interakci se mnou.   

Negativní jevy (neplnění pokynů, negativní reakce na kritiku) se objevovaly 

zejména v těchto oblastech: Dodržování pravidel bezpečnosti, způsob řešení běžných 

konfliktů se spolužáky, vyrušování, respekt k osobám i k věcem kolem sebe. 

  Odmítal pracovat ve skupině, týmové práci se vyhýbal. 

Reflexe pozorování: 

V měsíci září byl žák přítomen až od třetího školního týdne. Svým příchodem 

narušil již nastavenou kázeň ostatních dětí svými poznámkami, vykřikováním, neplněním 

základních povinností, nepřipraveností na jednotlivé aktivity.  Ve třetím týdnu úmyslně 

vodou vytopil prostor toalet a chodby, za což mu bylo po konzultaci s rodiči uděleno 

napomenutí třídní učitelky. V této době také často hovořil o zbraních. V pátém týdnu došlo 

k interakci mezi ním a spolužačkou, kterou napadl slovně a během vyučování na ni 

několikrát ukázal gesto „zastřelím tě.“ Incident byl poté řešen s matkou chlapce, i dívky. 

V českém jazyce tvořil věty s tématikou zbraní, taktéž při hodinách čtení a komunikační  

a slohové výchovy.  Při pracovním vyučování si sestrojil zbraň, se kterou mířil dětem  

k hlavám (příloha 2). Po sezení s rodiči došlo k mírnému zlepšení. V tomto období 

docházelo současně hůře k udržení pozornosti u jakékoliv práce po dobu nutnou k tomu, 

aby ji dokončil. Příprava na jednotlivé vyučovací hodiny nebyla včasná a žák měl velmi 

často na svém místě nepořádek i po začátku vyučovací hodiny. Z pozorování mi však 

vyplynulo, že pokud jsem jej napomínala za nepořádek na lavici, docházelo ke zhoršení 
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situace, nebyl připraven, neustále něco hledal, vyrušoval u toho, jelikož se mu spolužáci 

posmívali, čímž mu dávali najevo, že je vtipný a umí je pobavit. Přestala jsem vyžadovat 

organizaci pomůcek, která by jistě vyhovovala mně, a umožnila jsem mu sedět  

v samostatné lavici uprostřed nepořádku, ve kterém se ale orientoval. Situace se následně 

zlepšila.   

Z pozorování jeho chování a reakcí spolužáků na jeho jsem zjistila, že se často 

snaží vyrušováním upoutat pozornost a své spolužáky rozesmát. Na pokyny reagoval po 

delší době, když je slyšel vícekrát, přičemž bylo nutné sehnout se k chlapci tak, aby došlo 

k očnímu kontaktu na stejné výškové úrovni a ujištění, že pokynu rozumí.   

Při vyučování mu byla poskytnuta možnost volby činnosti v případě, že měl 

dokončenou práci společně s ostatními dětmi. Činnost jsem mu umožnila teprve, když bylo 

patrné, že práci správně a soustředěně dokončil, ale především v případě, že je na hodinu 

připraven a nezdržuje se uklízením nepořádku na své lavici, což velmi brzy pochopil.  

Na konci období žák učinil kroky, kterými naznačil, že jsem získala jeho důvěru. 

Pochopil, jak má reagovat na gesta a mnohdy stačil jediný pohled na to, aby poznal, co mu 

chci sdělit. Poprosil mě, zda by mohl dostat mou emailovou adresu. Obdržela jsem 

fotografii psa, kterého má doma, či dotaz na zadání úkolu, později se mnou skrze email 

konzultoval přípravu na školní besídku: 

Pozvánka:  

Konečně jsem jí vytvořil, trvalo mi to 10 - 20 min., když je něco špatně tak mam uloženou 

editovatelnou verzi, (JPG lze editovat, to jo, ale nejsou vrstvy a celkově to "rozbije"). 

2015-11-27 11:50 GMT+01:00 Helena Roháčová <helenka1982@email.cz>: 

 

 

  

 

 

 

mailto:helenka1982@email.cz
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Dotaz na domácí úkol: 

Dííky ušetřila jste mi (možná) naštvání  mámy.... 

-V. 

26. 11. 2015 v 17:41, Helena Roháčová <helenka1982@email.cz>: 

Ajéje, M - str. 55/4,5.Stačí na pondělí. 

----------Původní zpráva  

Od:  

Komu:helenka1982@email.cz 

Datum: 26. 11. 2015 17:38:32 

Předmět: :/Zapomněl jsem si zapsat úkol :(((-V. 

Žák se vždy na konci každého dne zaměřil na to, zda jedno z pravidel neporušil. 

Každé pravidlo má u nás ve třídě svou barvu. Pokud se tedy v notýsku objevilo více barev, 

především červená, sebehodnocení nebylo pozitivní. Dalším sebehodnotícím nástrojem 

byly smajlíky: SUPER; TAK AKORÁT; NIC MOC; VŮBEC. Brzy chtěl získávat mince, 

za které si následně mohl koupit samolepku nebo razítko. Motiv samolepek byla auta,  

o které se v této době úzce zajímal.   Ze záznamů a zobrazení výsledků je ale také patrné 

to, že má velice často problém reagovat na některé pokyny po první výzvě, musejí se mu 

tedy několikrát zopakovat. V případě, že tomu tak není a žák má den, kdy se mu daří 

pravidla dodržovat, případně je ihned napravit, hodnotí se kladně a má z toho dobrý pocit, 

je veselý, komunikativní, bez konfliktů s dětmi.  

Z pozorování vyšlo, že chlapec se adaptoval na nové prostředí, jelikož poznal, že 

pokud se otočí, zasměje, vykřikne, nebo se nepřipraví na vyučování, nedostane poznámku, 

nebude ponižován před spolužáky negativním hodnocením a trestem, apod. Sebehodnocení 

a systém odměn byl tedy v tomto období účinným prostředkem k eliminaci výskytu 

negativních jevů. Jako opatření jsem zvolila systém odměňování motivačními razítky, 

mincemi, ale především sebehodnocením, k čemuž měl k dispozici sešit.  

Dva výše uvedené sledované jevy budu i nadále pozorovat v dalším období pomocí 

záznamů do deníku. Na konci dalšího období provedu jejich analýzu, zároveň budu nadále 

mailto:helenka1982@email.cz
mailto:helenka1982@email.cz
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posilovat sebevědomí systémem odměn a podporou sebehodnocení, abych si ověřila, zda 

tyto prostředky skutečně fungují. 

Druhé čtvrtletí školního roku 2015/2016, leden - únor. Cílem pozorování bylo 

zjistit, jakým způsobem žák pracuje v hodinách matematiky. Elementární zkoumané jevy  

i nadále byly: Plnění pokynů učitelky a negativní reakce na podněty spolužáků i paní 

učitelky. 

Tento dílčí výzkumný problém jsem si stanovila na základě plánu pedagogické 

podpory, ve kterém uvádím, že v případě osvojení učiva ve fázi evokace je možné žákovi 

poskytovat aktivity dle jeho zájmu (slovní úlohy, matematické a logické hry, případně 

využití ICT, apod.). Pozorovala jsem tedy, zda plní žák mé pokyny a v jakém momentě lze 

další rozvíjející činnosti umožnit. V těchto situacích jsem také sledovala výskyt rušivých 

momentů, kterými odváděl svou pozornost i pozornost ostatních spolužáků. Zároveň jsem 

pozorovala způsob, jakým žák pracuje při týmovém řešení matematických úloh, ať už jde  

o pomoc slabším spolužákům, nebo kooperaci ve skupině. Záznamy jsem si vedla pomocí 

deníku (příloha 3). 

Jak jsem již uvedla na konci předchozí kapitoly, paralelně s těmito jevy budu 

sledovat efektivitu navržených opatření. Na konci období provedu analýzu všech záznamů. 

Plnění pokynů učitelky bylo v tomto období sledováno v hodinách matematiky. 

Tento jev byl pozorován v závislosti na možnostech poskytnutí rozvíjejících aktivit, jelikož 

učivo žák zvládal již ve fázi evokace. Bylo však nutné, aby reagoval na pokyny učitelky  

a bylo tak možné nabývání učiva zrychlovat a žáka obohacovat. Pokud by žák pokyny 

neplnil, nebylo by jisté, zda mohu tyto výukové metody použít.  

Negativní reakce na podněty spolužáků a učitelky jsem sledovala v úzkém spojení  

s výše uvedeným jevem, jelikož v případě výskytu tohoto jevu docházelo právě k neplnění 

pokynů, nepozornosti a následného vyrušování sebe i ostatních. Tento jev jsem v tomto 

období směřovala k reakci na podněty, nikoliv pouze kritiku, jelikož jsem si všimla, že se 

často posmívá spolužákům a reaguje na jejich odpovědi nevhodnými poznámkami. 

Paralelně s těmito jevy byla sledována efektivita sebehodnocení prostřednictvím 

denních zápisů do notýsku a do žákovské knížky a systému odměn ve formě sbírání mincí. 



41 

 

Žák i v tomto období dbal na kladné hodnocení učitelky, které bylo pravidelně 

kontrolováno rodiči, proto jsem si tento způsob hodnocení opět stanovilo jako opatření  

k eliminaci výskytu negativních jevů. 

Pozorování těchto jevů probíhalo zaznamenáváním situací, které jsem na konci 

období analyzovala z hlediska četnosti jevů. Výsledky četnosti jevů jsem zapsala do 

tabulek, které znázorňují poměr dvou jevů – Tabulka 3: Plnění pokynů učitelky (jev X = 

nezaznamenán a jev J = zaznamenán a tabulka 4: Negativní reakce na podněty spolužáků  

a učitelky (jev X = nezaznamenán a jev J = zaznamenán). 

Tabulka 3 

Plnění pokynů učitelky 

Jev X 18 

Jev J 36 

 

Z výsledků tabulky 3 je patrné, že docházelo častěji k plnění pokynů, tedy jev se 

vyskytl vícekrát. Jednalo se o situace: plnění úkolů zadaných učitelkou, kterými bylo 

zjišťováno, zda zvládá běžné učivo (+ a – čísel větších než 10 000), pokyny k volbě 

aktivity (100 word problems – slovní úlohy v anglickém jazyce), samostatné práce zadané 

a následně hodnocené učitelkou (písemné testy), spolupráce ve dvojici se žákem 

disponujícím studijními předpoklady, v matematice se stejnými výsledky (o spolupráci  

s ostatními žáky neměl zájem), diskuze k řešení úlohy, pokyn k volbě pracovního listu dle 

vlastní volby.  

V případě neplnění pokynů šlo o situace, které se týkaly upozornění na 

nepozornost, s čímž je následně spojeno nevypracování úkolu, žádosti o pomoc slabším 

žákům, pokud se jednalo o skupinovou práci, chybějící pomůcky, nebo domácího cvičení, 

upozornění na vyrušování, na které nereagoval. V tomto případě jsem musela přistoupit  

k negativnímu hodnocení do notýsku. 

Z analýzy vlastních záznamů vyplývá, že nepozornost a vyrušování je i nadále 

problémem, který by v případě nedostatečné připravenosti aktivit a možností volby 
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činnosti mohl žákovi způsobit pokles výsledků vzdělávání. Z analýzy dalších jevů – reakcí 

na podněty spolužáků a učitelky je totiž zřejmé, že největšími rušivými vlivy jsou 

odpovědi dětí, kterým se posmívá, nebo na ně reaguje jinými slovy, kterými se je snaží 

rozesmát a tím ruší sebe i zbytek třídy. 

Tabulka 4 

Negativní reakce na podněty spolužáků a 

učitelky 

Jev X 5 

Jev J 20 

 

Tabulka 4 poukazuje na to, že docházelo více k výskytu jevu (negativní reakce na 

podněty spolužáků) v souvislosti s posměšky slabším spolužákům nebo nesprávným 

odpovědím, odváděním pozornosti vlastními vtipy. Negativní reakce na učitelku se 

vyskytly v případě označení hodnocení za nespravedlivé (nastavená kritéria se týkala 

způsobu řešení, nikoliv rychlosti, s čímž nesouhlasil), hodnocení zadání úlohy slovy 

„easy“, čímž opět rušil ostatní spolužáky, dále nevhodnými poznámkami a komolením 

slov, kterými rozesmával spolužáky („celek“ - „cecek“).  

Reflexe pozorování: 

V tomto období jsem sledovala možnosti práce s nadaným žákem v předmětu 

matematika. Vycházela jsem z plánu pedagogické podpory, který předpokládá možnost 

urychlení osvojování učiva a na základě toho je možné žákovi poskytnout aktivity, které 

pro něho budou přínosné, zajímavé, dostatečně obtížné a rozvíjející. Vzhledem k časté 

nepozornosti a okolnostem, které žákovi brání v bezproblémovém zvládání jinak běžných 

situací (obtíže v sociální oblasti včetně chování, nerespektování pravidel), bylo nutné pro 

další práci zjistit, jakým způsobem lze individualizovat vyučování, kdy je možné 

individualizovat a v opačném případě zjistit důvod, který brání momentální efektivitě 

vzdělávání. 
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Žákova pozornost byla kolísavá, závislá na motivaci k práci, tématu i cíli hodiny  

a zvolené aktivitě. K dispozici měl hry vhodné pro nadané žáky: quarto, logické hádanky, 

tučňáci na ledu, hlavolamikony, sudoku, 101 word problems, pracovní listy připravené 

učitelkou (příloha 4). V případě zjištění, že dané učivo zvládá, volil si aktivitu, na které 

poté samostatně pracoval. Pokud bych jej nutila setrvat v činnosti shodné se spolužáky, 

která se týká běžného učiva, vyrušoval by a úkoly spíše nedokončoval. Z pozorování  

v tomto období jsem zjistila, že žák zvládá veškerou probíranou látku maximálně ve fázi 

evokace a další procvičování brání individualizaci ve vzdělávání, která umožňuje rozvoj 

nadaného žáka. Je tedy možné probíranou látku žákovi předložit k samostatnému řešení, 

provést kontrolu a nechat jej pracovat dle zájmu s tím, co si sám zvolí, jelikož bylo patrné, 

že osvojování učiva by probíhalo v případě docházky do vyššího ročníku, učivo 4. a 5. 

ročníku však pro něho bylo jednoduché a samozřejmé. Nabídka zájmových činností byla 

rozdělena dle předmětů do přihrádek ve skříni, kam měl volný přístup.  

Sebehodnocení a denní slovní hodnocení učitelkou bylo i v tomto období nástrojem  

k eliminaci výskytu nežádoucích jevů negativně ovlivňujících proces výchovy  

a vzdělávání. I nadále měl žák zájem o získávání mincí a následně samolepek do žákovské 

knížky. Do notýsku byl denně učitelkou hodnocen, notýsek byl pravidelně kontrolován 

rodiči. Sebehodnocení převažovalo kladné „SUPER“, dvakrát se objevilo „TAK 

AKORÁT“.  

I v tomto období docházelo k občasným konfliktům se spolužáky. V měsíci únoru 

se konal lyžařský výcvik, kterého byl žák účasten a v dalším týdnu pak jarní prázdniny. 

V měsíci lednu 2017 vyhrál v okresním kole matematické olympiády druhé místo, 

za což mu byla udělena pochvala ředitelky školy.   

Druhé a třetí čtvrtletí školního roku 2015/2016, březen – duben. Cílem 

pozorování bylo zjistit, jakým způsobem žák pracuje v hodinách českého jazyka  

a literatury. Elementární zkoumané jevy i v tomto období byly: Plnění pokynů učitelky  

a negativní reakce na podněty spolužáků i paní učitelky. Pozorování bylo dále 

zaznamenávání pomocí deníku (příloha 5). 
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V hodinách českého jazyka žák velmi často vyrušoval, nebo si místo plnění úkolů 

maloval na pravítka, penál, či na obaly. Dílčím cílem pozorování bylo zjistit, zda lze 

žákovi poskytovat možnosti samostatně volených činností, aniž by došlo k nedostatečnému 

osvojení látky běžného učiva v oblasti jazykové výchovy. Nejprve bylo nezbytné zjistit, 

zda porozuměl danému učivu, teprve poté jsem mu mohla poskytnout možnost volby 

dalších činností. Vzhledem k tomu, že disponuje vysokou úrovní verbálních dovedností, 

jak je uvedeno v plánu pedagogické podpory, týkají se tyto činnosti právě této oblasti.  

I v tomto období mě zajímalo, jaký vliv na motivaci a výsledky má systém odměn, 

sebehodnocení a denní hodnocení učitelky. A to zejména proto, že o předmět český jazyk 

nejevil takový zájem jako o hodiny matematiky.  

Jako opatření k eliminaci výskytu negativních jevů v předmětu český jazyk jsem 

stanovila možnost takových činností a aktivit, které vycházejí především ze zájmů žáka. 

Plnění pokynů učitelky bylo v hodinách českého jazyka nezbytné proto, že žák 

často vyrušoval a objevovaly se zde chvíle, kdy neměl žádnou činnost, zejména tehdy, 

pokud byl hotov, nebo tehdy, pokud ostatní spolužáci odpovídali, zdůvodňovali 

gramatický jev, nebo společně kontrolovali cvičení. V takovou chvíli jsem pokládala za 

nezbytné, aby plnil mé pokyny, s tím i nevyrušoval ostatní žáky a provedl kontrolu nebo 

opravdu společně s ostatními žáky. Setrvání s námi v této činnosti jsem vyžadovala 

především proto, abych si byla jista, že je daný gramatický jev osvojen a mohou mu být 

umožněny aktivity dle jeho zájmu.  

Negativní reakce na podněty spolužáků a učitelky se v hodinách českého jazyka 

týkaly stejných situací jako v ostatních předmětech. Avšak právě vzhledem k častější 

nečinnosti z důvodu menšího zájmu o tento předmět se tento jev vyskytoval v předmětu 

český jazyk častěji, proto jsem se rozhodla jej sledovat z hlediska typu situace. Pozorovala 

jsem především to, zda jde o reakce týkající se předmětu (posměšky špatným odpovědím 

slabších žáků jako náznak nadřazenosti), nebo zda chce své spolužáky stále rozesmávat 

vtipy a poznámkami, které nemají s daným tématem nic společného. Toto jsem sledovala 

zejména proto, že bylo obtížnější zjistit, zda rozumí probírané látce, zná důvod 

gramatického jevu a umí tento důvod aplikovat dále při složitějších problémových úkolech. 
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Výsledky četnosti jevů jsem zaznamenala do tabulky 5: Plnění pokynů učitelky (jev 

X = nezaznamenán a jev J = zaznamenán a tabulky 6: Negativní reakce (jev X = 

nezaznamenán a jev J = zaznamenán). 

Tabulka 5 

Plnění pokynů učitelky 

Jev X 24 

Jev J 46 

 

Tabulka 5 ukazuje na vysoký výskyt jevu plnění pokynů učitele. Tento jev byl 

zaznamenán nejvíce v situacích, které se týkaly jeho vlastní samostatné práce v případě, že 

cvičení bylo vypracováváno společně s celou třídou. Cvičení v tomto případě splnil sám 

napřed a bylo zcela bez chyby. Jev jsem zaznamenávala především ve fázi upevňovací. Jev 

byl pouze jednou zaznamenán ve fázi výkladové v případě, že byl klidný a pozorný  

a nevyrušoval a také v případě, kdy si sám volil aktivitu dle předchozí domluvy a dále na 

ní pracoval. Za nesplněný pokyn jsem považovala, pokud nereagoval na mé výzvy ke 

ztišení se, zejména tehdy, pokud pracoval zrovna na zadaném cvičení, dále pokud 

vyrušoval a současně odmítl volbu vlastní aktivity, a to vždy v případě některých aktivit 

komunikační a slohové výchovy („domýšlení příběhů“) a čtení („sněhová koule“), při 

kterých byl vždy hlučný. Za nesplněný pokyn jsem to považovala právě proto, že 

vyrušoval, práci neodváděl tak, jak by měl, rušil spolužáky, ale zároveň neměl zájem se 

aktivity vzdát a věnovat se jiné. Tyto aktivity pro něho byly zábavné právě proto, že měl 

prostor pro rozesmávání spolužáků, vtipy a pro vymýšlení nesmyslů, které se příliš 

netýkaly tématu. Pokyn jako nesplněný byl také označen v hodině jazykové výchovy, když 

měli žáci skupinový problémový úkol spojený s pohybem po třídě. V takovém případě 

běhal mezi spolužáky, rušil, vymýšlel nesmysly. Jako další problém, který jsem pozorovala 

v souvislosti s neplněním pokynů, byly situace, kdy si měli žáci v kruhu pozorně 

naslouchat a následně si klást otázky, aby si ověřili, jak byli vůči sobě pozorní. Nebyl 

schopen dávat pozor, nechat ostatní hovořit a už vůbec ne někomu položit otázku. Za 
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nesplněný pokyn jsem také považovala situaci, kdy neměl danou pomůcku (knihu, domácí 

úkol). 

Tabulka 6 

Negativní reakce na podněty spolužáků a 

učitelky 

Jev X 16 

Jev J 44 

 

Tabulka 6 ukazuje poměr výskytu jevů v oblasti negativních reakcí na podněty 

spolužáků a učitelky. Tento jev jsem zaznamenala v období březen až duben v předmětu 

český jazyk celkem 44 krát. Oproti tomu jsem jev neoznačila jako zaznamenaný pouze  

16 krát. Tento výsledek hovoří o tom, že jev se bohužel objevoval velice často, vzhledem  

k tomu, že jde o pozorování v jednom předmětu. Jev byl zaznamenán v těchto situacích: 

rozesmávání spolužáků při vyučování, nevhodné poznámky k jejich odpovědím, po 

dokončení práce se otáčí, vkládá si předměty do pusy a nereaguje na výtky učitelky, při 

skupinové práci neumožňuje ostatním projevit se, řešit problém, některé aktivity označuje 

jako „nuda“, „easy“, ale zároveň nebyl schopen prokázat, že učivu rozumí, nebo si vybrat 

sám jinou aktivitu, vulgárně označoval některé spolužáky, ukazoval nevhodná gesta, řešení 

pokládal za nespravedlivé. Následně však všechna kontrolní cvičení plnil bez chyb. 

Jev se nevyskytl v případě, že ho činnost, kterou si vybral sám, zaujala a pozorně se 

jí věnoval. Jednalo se o četbu časopisů MOTO REVUE, vlastních knih, hra scrable, tvorba 

kartiček pro třídu.  

Reflexe pozorování: 

Z pozorování a následné analýzy četnosti a popisu jevů v tomto období mi 

vyplynulo, že se vyskytovalo více negativních jevů, které narušují výchovně vzdělávací 

proces. Situace, ve kterých se tento jev objevoval, jsem vypsala výše. Je však patrné, že 

aktivity, které ho zaujaly a při kterých byl schopen pracovat, musely mít konkrétní podobu. 

Vypozorovala jsem totiž, že o aktivity, které se vyznačovaly jistou abstrakcí, jako jsou 
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pocity, názory a různé myšlenky, nebo aktivity KSV typu „jak se cítí příroda, když…,“ 

nejevil zájem jako o takové, byla to pro něho pouze příležitost k vyrušování a zábavě. 

Nebyl schopen naslouchat, klást otázky, odpovídat. Aktivity, které se týkaly domýšlení 

příběhů v hodinách čtení - Ztracená třídnice (příloha 6), nebo vymýšlení vět v jazykové 

výchově (příloha 7), využíval k rozesmáváním spolužáků a vymýšlel takové situace, které 

se vyznačují jistou agresí. V případě, že jsem mu zadala jako úkol vytvořit cvičení pro své 

spolužáky, vypracoval jej bez chyby a bez negativních projevů. Tímto typem úkolu jsem 

sledovala, zda rozumí danému učivu a předem jsem avizovala, že je úkol určen  

k hodnocení (příloha 8). 

V souvislosti s chováním jsem i nadále sledovala vliv sebehodnocení a denního 

hodnocení učitele. Systém odměn prostřednictvím sbírání mincí, samolepek a denního 

hodnocení učitele a sebehodnocení, se v tomto období vzhledem k četnosti negativních 

projevů ve vyučování zdál neúčinný. Pokud vrátil minci (urážka spolužáka přímo při 

vyučovací hodině) a zapsala jsem mu negativní hodnocení do notýsku, předpokládala 

bych, že pro něho bude důležité, aby se situace neopakovala. Domluva, zápis, ani vrácení 

mince, však nápravu nezajistilo. Předpokládala jsem tedy, že dalším účinným opatřením 

bude právě možnost takových činností, které jsou předmětem jeho zájmu. Umožnila jsem 

mu tedy četbu, kterou si volil sám (časopis MOTO REVUE, Deník malého poseroutky), 

dále jsem mu nabídla možnost využití čtečky knih, kde však dle jeho slov nebyly takové 

knihy, které by ho zaujaly, dále možnost luštěnek a online cvičení na tabletu, který měl  

k dispozici, hádanky, hra Scrable, Logico piccolo, výběr her Brainbox, aj. I přes pestrou 

nabídku aktivit nedošlo k eliminaci výskytu negativních jevů, které se týkaly vyrušování, 

posměšků spolužákům, nepozornosti. I přes četný výskyt negativních jevů byly jeho 

samostatné práce bez chyb. V projektech byl aktivní, úkol si zvolil vždy sám, bez 

závislosti na druhých. Spolupracoval pouze s nejbližším kamarádem. 

Druhé pololetí školního roku 2015/2016, leden – červen. Pozorování v tomto 

období bylo zaměřeno na vzdělávání v předmětu anglický jazyk. Cílem pozorování bylo 

zjistit, zda je opatření týkající se individualizace ve vzdělávání v tomto předmětu ve vztahu 

k projevům žáka při výuce efektivní. Elementární pozorovaný jev byl plnění pokynů 

učitelky. 
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V této době anglický jazyk vyučovala jiná paní učitelka, která si na žáka často 

stěžovala. Stížnosti se týkaly nadměrného vyrušování, běhání po třídě, pokřikování a téměř 

žádné účasti na procesu vzdělávání. Po stížnosti matky (příloha 9) zhruba v pololetí 

školního roku jsem se rozhodla žákovu práci a chování v tomto předmětu pozorovat.  

Vzhledem k tomu, že jsem anglický jazyk v tomto školním roce nevyučovala, byla 

nutná spolupráce s jinou vyučující, která nebyla zprvu otevřena individualizaci ve 

vzdělávání nadaného žáka. Pozorování v tomto období školního roku probíhalo formou 

stručných záznamů vyučující o plnění pokynů týkajících práce ve vyučovací hodině. 

Záznamy vyučující z měsíce února (příloha 10) jsem přepsala do následujícího odstavce:  

Nechce číst knihu, kterou jsem mu půjčila. Ze seznamu knih, který mu nabídla paní 

ředitelka, si nevybral ani jednu. Měl zájem o knihu Minecraft, přečetl ji celou. Při čtení 

knihy mi odpovídal správně na otázky, které měly za úkol ostatní děti. Četl a zároveň 

poslouchal. Po přečtení knihy si se mnou o ní povídal. Půjčila jsem mu The Simpsons. 

Přečetl ji celou, ale říkal, že ho to moc nebaví. Pokládala jsem mu otázky, o knize věděl 

vše. Dala jsem mu pracovní list, vyrušoval. To, že má navíc práci, ruší ostatní děti, protože 

pak chtějí taky. Pracovní listy nechce dělat, nebaví ho. Vyrušuje, nechce si vybrat ani 

jednu knihu ze seznamu anglické literatury. Vyrušuje. Neposlouchá. Nedával pozor. Byl 

drzý, odmítl dělat to, co ostatní. Nechtěl pracovní list. Nepřinesl zvláštní domácí úkol 

(flash cards). Neposlechl mě, když jsem mu řekla, aby přestal zlobit. Nepřinesl úkol. 

Jev plnění pokynů vyučující byl zde zaznamenán 7 krát, jev se neobjevil celkem  

15 krát. Ze záznamů vyučující vyplývá, že zpočátku byl individualizovaný přístup úspěšný  

a volba literatury bez ohledu na kvalitu textu splnila účel. Vyučující si ověřila, že je 

schopen číst s porozuměním a zároveň sledovat probírat látkou, kterou má již osvojenou ze 

soukromých hodin výuky anglického jazyka, kam dochází již od 3 let. Po vyčerpání 

možností však vyučující sdělila, že nemá zájem o četbu, kterou mu nabídla škola (příloha 

11). S žákem však bylo dále nutné pracovat zcela individuálně.   

Reflexe výuky vyučující z období měsíce března až června: 

Hodně často se posmíval dětem a vyrušoval. Když si četl, co chtěl, nebo 

spolupracoval s O., tak byl hodný. Mluvil špatně o své sestře, anglicky. Říkal „ little stupid 
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sister“ a myslel si, že tomu nikdo nerozumí. Ale pak, když mohl něco dělat sám, co ho 

bavilo, tak jsem s ním neměla problém. Navíc dělat nic nechtěl, když ho to nebavilo. Ničím 

jsem ho neodměňovala, už to, že nemusel dělat to, co ostatní, je odměna. Úkoly dostával 

jako ostatní.  

Reflexe pozorování: 

Vyučující paní učitelka neměla zavedený systém odměn, ani žádná jiná opatření 

vedoucí k rozvoji motivace a chuti k práci v jejích hodinách. Přestože je anglický jazyk 

žákovou silnou stránkou, nevykazoval žádné jiné schopnosti, kromě výsledků z výborně 

vypracovaných písemných testů na úrovni běžného učiva. Jak jsem již uvedla výše,  

v pololetí školního roku si matka stěžovala na nečinnost svého syna na základě častějších 

poznámek v žákovské knížce. Při schůzce s vyučující byla navržena opatření, která se 

týkala individualizace v procesu vzdělávání nadaného žáka. Žákovi bylo umožněno 

pracovat na vlastních projektech. Vzhledem k náročnosti organizace vzdělávání vysokého 

počtu dětí ve třídě však opatření nebylo účinné, a proto se škola rozhodla pro další školní 

rok využít asistentku pedagoga na pomoc při vzdělávacím procesu v tomto předmětu, která 

pod vedením třídní učitelky bude na žáka dohlížet a bude mu nápomocná při tvorbě 

vlastních projektů, ale i při průběžných písemných testech, které prokazují znalosti 

rozšířeného běžného učiva. Běžné učivo bude pak asistentka pedagoga kontrolovat v rámci 

rozhovorů na daná témata a podávat informace vyučující. Opatření, které na jedné straně 

vyloučí žáka z kolektivu v tomto předmětu, by mělo být účinné v oblasti eliminace 

negativních jevů, které se vyskytovaly po celou dobu těchto vyučovacích hodin v prvním  

a druhém pololetí školního roku, kdy se žák nikterak nepodílel na vyučovacím procesu, 

vyrušoval sebe i ostatní a situace byla vyhrocena stížností matky. K tomu, aby žák 

nepřicházel o interakci se svými spolužáky, bude využito stejně jazykově vybaveného 

žáka, který bude jednou týdně docházet konverzovat společně s asistentkou pedagoga  

a nadaným žákem. 

Systém odměn a sebehodnocení nebyl v hodinách anglického jazyka zaveden, ani 

sledován. 

Druhé pololetí školního roku 2015/2016, leden – červen. Cílem pozorování bylo 

zachytit výskyt jevu negativních reakcí na spolužáky na základě výsledků pozorování  
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z prvního pololetí a zjistit, zda funguje stanovené opatření týkající se sebehodnocení  

a denních záznamů do notýsku. Elementárními pozorovanými jevy byly negativní reakce 

na spolužáky a plnění pokynů učitelky. Záznamy jsem vedla formou deníku (příloha 13). 

Pro opakované pozorování tohoto jevu jsem se rozhodla proto, že měl žák 

problémy s respektováním třídních pravidel, ale i pravidel školního řádu. Projevoval se 

agresivním chováním vůči svým spolužákům, což v některých situacích ovlivňovalo 

výchovně vzdělávací proces. Tyto jevy byly v tomto období sledovány v době vyučovacích 

hodin jako „vyrušování“ nezávisle na činnosti týkající se výuky, a dále převážně v době 

mimo vyučovací hodiny, a to během přestávek, na školních akcích a krátce po vyučování 

(školní jídelna).  

Negativní reakce na spolužáky jsem i v tomto období dále sledovala ve směru 

nevhodného chování k ostatním žákům, jako jsou posměšky, nadávky, někdy i fyzické 

napadení. Jev vychází z nastavených třídních pravidel a školního řádu. 

Plnění pokynů učitelky také vycházelo z třídních pravidel a bylo sledováno ve 

smyslu dodržování těchto pravidel a chování ke spolužákům.  

Paralelně s těmito jevy jsem i nadále sledovala efektivitu systému odměn  

a sebehodnocení. Výsledky minulého pololetí školního roku ukazují na účinek 

sebehodnocení, sbírání mincí a denní komunikace s rodiči prostřednictvím notýsku.  

Výsledky četnosti jevů jsem zaznamenala do tabulky 7: Plnění pokynů učitelky (jev 

X = nezaznamenán a jev J = zaznamenán a tabulky 8: Negativní reakce (jev X = 

nezaznamenán a jev J = zaznamenán). 

Tabulka 7 

Plnění pokynů učitelky 

Jev X 43 

Jev J 51 
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Tabulka 7 ukazuje poměr dvou jevů problematiky dodržování pravidel a s tím 

souvisejícího plnění pokynů učitelky. V tomto období se jev objevil 51 krát, zaznamenán 

nebyl 43 krát.  Situace označené jako jev se vyskytl, byly: respektování pokynů bez 

opakování, bez delších prodlev, bez napomínání a vyrušování sebe i ostatních, v případě 

pozornosti a chování, které neohrožuje sebe a ostatní spolužáky. V opačném případě 

označení jevu se jednalo o situace: Nebyl připraven na vyučování, nebo zapomněl potřebné 

pomůcky či domácí úkol, odmítl se omluvit spolužákům za nevhodné chování vůči nim, 

nerespektoval mé výtky a nedošlo k momentální nápravě situace (běhání mezi lavicemi, 

přeskakování židlí), opakované pohrávání si s předměty, které nebyly v daném předmětu 

žádoucí (nůžky, kružítko), odmítavé a vzpurné jednání směrem k výtkám dozorujících 

učitelek v době přestávek nebo na obědě ve školní jídelně a nerespektování pokynů  

a požadavků vyučujících v předmětech, které nevyučovala třídní učitelka.  

Tabulka 8 

Negativní reakce na podněty spolužáků a 

učitelky 

Jev X 35 

Jev J 54 

 

Tabulka 8 znázorňuje poměr výskytu jevu negativní reakce na spolužáky, konflikty 

s dvěma dívkami, které nazýval vulgárními slovy a nepřijal následné opatření.  Dále se 

jednalo o situace bezdůvodného napadání spolužáků. Provokativní jednání jako svícení 

telefonem do očí (náznak fotografování, natáčení), vytváření přezdívek, posmívání se, 

vymýšlení různých teorií, kterým některé děti ještě nerozuměly a urážely je. Tělesné 

dotyky jako pošťuchování a strkání, házení vlaštovek se vzkazy, urážky rasového podtextu, 

nevhodná gesta. Projev negace vůči spolužákům a ostatním učitelkám. Jev se v tomto 

období vyskytl 54 krát. V opačném případě jsem jej nezaznamenala 35 krát, a to ve dnech, 

kdy k žádnému konfliktu nedošlo, nebo pokud se omluvil, uznal svou chybu, 

spolupracoval.  



52 

 

Reflexe pozorování: 

Žák měl největší problémy ve třídě s dívkami, které si v kolektivu stály ve vůdčím 

postavení a vynikaly též výbornými výsledky. Tyto dívky často označoval vulgárními 

slovy a v případě, že byl potrestán negativním hodnocením nebo vrácením mince, 

považoval to za křivdu, přestože věděl, že vulgární označení nebylo adekvátní k tomu, co 

podle něho udělaly dívky jemu (napomínání, zasednutí židle, hodnocení jeho chování). 

Situace byly řešeny bezprostředně po tom, co se udály, a bylo obtížné zjistit, která strana 

konflikt vyvolala jako první. Vzhledem k tomu, že jsme si ve třídě jako jedno z pravidel 

určili *chováme se tak, abychom nikomu neublížili*, bylo jeho jednání považováno za 

nevhodné. Negativní sebehodnocení pro něho bylo obtížné.  

Další situace, kterou jsem označila jako výskyt negativního chování vůči 

spolužákům, bylo bezdůvodní napadení bezproblémové dívky z nižšího ročníku při čekání 

na oběd.  Dívky se zastal je jiný chlapec tzv. „stejnou mincí“. Též se cítil ukřivděn a situaci 

označil jako nespravedlivou. Své jednání však ničím nevysvětlil, pouze plakal. Zhruba  

v polovině pozorovaného období mi dvě jeho spolužačky, též bezproblémové dívky 

sdělily, že jim tvrdil, jak přichází člověk na svět a o ně vzhledem k jejich tělesné konstituci 

nebude mít nikdo zájem. Požadovaly po mně vysvětlení, neboť byly z jeho slov zmatené. 

Jev jsem označila jako negativní, neřešila jsem však situaci konkrétně s chlapcem. Téma 

respektu a vztahů mezi lidmi jsem probrala v rámci třídnické hodiny. Další situací, kdy se 

negativní jev vyskytl, byl konflikt s kamarády a paní učitelkou v dubnu na akci Branný 

den. Pošťuchoval zde skupinu spolužáků, kteří si při čekání na stanoviště hráli s míčem. 

Míč jim bral. Dozorující učitelka ho vyzvala k tomu, aby se vedle ní na chvíli postavil. 

Reakcí byl záchvat vzteku, u kterého ležel na zemi a vykřikoval nahlas vulgární slova. 

Přítomná učitelka bohužel chlapce povzbuzovala hlasitými pokyny k tomu, aby toho 

urychleně nechal. K chlapci jsem si tedy stoupla já a pouze jsem komentovala, co se kolem 

děje, a která stanoviště naši třídu ještě čekají. Následně ho upoutala informace o tom, že se 

uvolnilo stanoviště, kde si mohou vyzkoušet střílení vzduchovkou. Uklidnil se a dále 

spolupracoval.  

Na začátku dubna mu bylo uděleno napomenutí třídního učitele za nevhodné 

chování ke spolužákům. Sbírání mincí, samolepek, sebehodnocení, ani hodnocení učitelky 
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nebylo pro žáka dost motivující k tomu, aby zmírnil své negativní jednání vůči ostatním. 

Při domluvě své jednání popsal jako stav, za který nemůže, neboť jeho mozek jedná  

v prvních třech sekundách, což on nemůže ovlivnit.  

Tyto negativní jevy jsem se rozhodla sledovat i nadále v dalším školním roce a jako 

opatření, která má jejich výskyt eliminovat jsem stanovila důslednější komunikaci s rodiči 

– pravidelné setkávání, doporučení k psychologickému vyšetření a při řešení kázeňských 

problémů využít intervenci výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a vedení 

školy a více posilovat vztahy ve třídě prostřednictvím vhodných aktivit. 

První pololetí školního roku 2016/2017, září – leden. Cílem pozorování v tomto 

období bylo zjistit, zda bude efektivní opatření stanovené na konci předchozího školního 

roku ve výuce anglického jazyka. Jednalo se o individualizaci ve vzdělávání, k čemuž se 

škola rozhodla využít asistentku pedagoga, která bude se žákem realizovat projekty pod 

vedením vyučující. Elementární zkoumaný jev byl plnění pokynů učitelky. 

Výše uvedené opatření bylo stanoveno z toho důvodu, že žák v předchozím 

školním roce v hodinách anglického jazyka téměř vůbec nepracoval, rušil výuku běháním, 

pokřikováním, nenosil domácí úkoly a nevykazoval žádnou činnost vyjma výborně 

napsaných písemných testů.  

Plnění pokynů učitelky bylo i nadále důležitým jevem, který byl nezbytný pro 

úspěšný průběh vzdělávání v předmětu, který je žákovou silnou stránkou. V tomto školním 

roce byla třída rozdělena na dvě poloviny a žák byl umístěn ve skupině, kterou vyučovala 

třídní učitelka.  

Záznamy z pozorování jsem přepsala do následujícího textu (příloha 14): 

S asistentkou hovořili o autech. Asistentka říkala, že nestíhala odpovídat a doma si musela 

nastudovat slovní zásobu.  

Četl s asistentkou text o nových modelech aut. Poté odpovídal na otázky. Raději mluvil, než 

psal (příloha 15). 

Pokračovali na téma auta. Nejdříve si opět povídali, pak vytvořil referát o oblíbených 

autech. S asistentkou a kamarádem (příloha 16). 
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Tvořil komiks na téma CARS. Poté vysvětloval, o čem je příběh (příloha 17). 

Krátce písemně zpracoval „The best day you can imagine.“ Pak si četl časopis Jump 

(příloha 18). 

Četl časopis Jump. Poslechové cvičení. (Bez asistentky) 

S asistentkou konverzoval na téma Favourite TV program. S asistentkou a kamarádem. 

S asistentkou probírali nová slovíčka, poté mu dala test. Opravili. Konverzovali 

(příloha 19). 

Konverzovali na téma My best friend. Sepsal krátce. S asistentkou a kamarádem (příloha 

20). 

Test na množné číslo, přivlastňovací pád. Kontrola, oprava chyb. Kontrola porozumění, 

rozumí všemu, někde si ale nebyl jistý odpovědí (příloha 21). 

Poslech Tyson the terrible a následně kontrola porozumění. S asistentkou 

(příloha 22). 

Poslech Superhero High, kontrola porozumění s asistentkou (příloha 23). 

Příprava otázek pro svého kamaráda. Konverzace se stejně plynně hovořícím kamarádem. 

S asistentkou a kamarádem. 

Information technology language test, chtěl zkusit sám, poté kontrola s asistentkou. 

Rozuměl všemu, některá slova hledal ve slovníku a s něčím si nebyl jist (příloha 24). 

Konverzovali o oblíbených aktivitách.  S asistentkou a kamarádem. 

S asistentkou a kamarádem sledovali seriál v anglickém jazyce. 

Četl knihu The world worst children od D. Walliamse. (bez asistentky) 

Četl knihu The world worst children od D. Walliamse. Nebavilo ho.(bez asistentky) 

Konverzoval s námi, děti si zprvu stěžovaly, že mu nerozumí. Poté zapisovaly slovíčka  

a soutěžily, kdo jich bude mít více. 

Na píseň, kterou se děti učily zpívat a tančit vykřikoval „co to sakra je?“. Odmítl se přidat 

a vyrušoval. Poté si četl časopis Jump. 
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Začal číst knihu Ratburger od D. Walliamse. Nevyrušoval. 

Četl knihu Ratburger od D. Walliamse. Nevyrušoval. 

Učil se s ostatními, napsal test. Posmíval se, když někdo udělal chybu. Mluvil anglicky  

a nikdo mu nerozuměl. Vyrušoval ostatní. 

Četl knihu Ratburger od D. Walliamse. Nevyrušoval. 

Četl knihu Ratburger od D. Walliamse. Nevyrušoval. 

Četl knihu Ratburger od D. Walliamse. Nevyrušoval. Poté si vzal jinou. 

Konverzace – o čem je kniha? Nevyrušoval. Sepsal referát. S asistentkou pedagoga 

(příloha 25). 

Vzal si knihu The wall od Petra Síse. Ještě tuto hodinu dočetl. Mluvil krátce o obsahu 

knihy.(s asistentkou pedagoga) 

Tvořil komiks v notebooku, pak vyprávěl asistentce pedagoga jeho obsah (příloha 26). 

Konverzovali na téma Vánoce. Nejprve si sepsal písemně. S asistentkou a kamarádem 

(příloha 27). 

Konverzace na téma The best activity in winter. Připravil si písemně, pak společně 

hovořili. S asistentkou a kamarádem (příloha 28). 

Četl knihu Billionaire boy od D. Walliamse. 

Četl knihu Billionaire boy od D. Walliamse. 

Četl knihu Billionaire boy od D. Walliamse. 

Četl knihu Billionaire boy od D. Walliamse. 

Sepsal referát o knize Billionaire boy (příloha 29). 

Poslech: (talentovani.cz) 

Poslech: (talentovani.cz).  

Poslech: poslechové testy v rámci přípravy k olympiádě z anglického jazyka. Nevyrušoval. 

(s asistentkou pedagoga) 
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Poslech: poslechové testy v rámci přípravy k olympiádě z anglického jazyka: 

http://keyenglishtest.blogspot.cz Nevyrušoval. 

Poslech: poslechové testy www.examenglish,com (s asistentkou pedagoga) 

Konverzace s asistentkou pedagoga a kamarádem. 

Opakovali jsme, vykřikoval a smál se. Poté napsal správně test. Houpal se na židli, chvíli 

vyrušoval, než ostatní dopsali. Četl si časopis. (asistentka nepřítomna) 

Účast na okresním kole v olympiádě v anglickém jazyce: 3. místo. 

V tomto období došlo pouze čtyřikrát k vyrušováním při výuce, posměškům  

a nepozornosti. Následně se však rychle vrátil zpět k činnosti, která ho zaujala  

a zaměstnala. V ostatních případech žák pracoval, plnil pokyny mé i pokyny asistentky 

pedagoga. 

Reflexe pozorování: 

Pro možnost individualizace bylo potřeba i nadále sledovat jeho chování  

a respektování učitelky, jelikož bylo nutné průběžné výsledky jednak hodnotit a jednak 

zajistit, aby byli vzdělávacího procesu nerušeně účastni i ostatní žáci. Výskyt jevu 

spojeného s vyrušováním a nerespektováním pokynu však pokládám za zanedbatelný, 

jelikož byl zaznamenán pouze dvakrát a v době, kdy nebyla přítomna asistentka pedagoga. 

Nerespektování pokynu nastalo v případě, že se žák účastnil aktivit se svými spolužáky, 

které se týkaly běžného učiva, ve chvíli, kdy třída společně opakovala probíranou látku, 

nebo následně psala samostatné cvičení. 

V tomto období měl žák k dispozici nově nakoupenou sbírku dětských knih  

v anglickém jazyce. Jednalo se zejména o knihy od Davida Walliamse, který je u dětí 

velice oblíbený. Do třídy docházela asistentka pedagoga, která s žákem pracovala na 

projektech pod vedením třídní učitelky. Asistentka pedagoga s žákem konverzovala na 

daná témata, dohlížela na přípravu školního a následně okresního kola olympiády  

v anglickém jazyce, opravovala testy a referáty, které sám vytvořil. V rámci časových  

a organizačních možností byly realizovány vyučovací hodiny společně se stejně jazykově 

nadaným spolužákem, který byl jinak vzděláván v druhé skupině u jiné vyučující.  
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Z konverzačních hodin bylo patrné, že žák zvládá učivo nad rámec učiva běžného  

a potvrdila se schopnost plynulé konverzace v anglickém jazyce. Vyučující, která měla na 

starost školní kolo olympiády v anglickém jazyce, jeho výsledky hodnotila takto: „Široká 

slovní zásoba oproti ostatním, znalost pokročilé gramatiky, kterou se ve škole ještě nemohl 

učit, beze strachu z mluvení, schopnost vyjádřit vše, co chtěl. Pokud nevěděl, jak to říct, 

řekl jinak, všemu rozuměl. Při poslechovém testu a testu na porozumění neměl žádnou 

chybu“. 

Přítomnost asistentky pedagoga pozitivně ovlivnila průběh vzdělávání, jelikož  

v případě takto realizovaného individualizovaného přístupu byl žák plně soustředěn na 

práci a nedocházelo k výskytu negativních jevů, které by narušovaly vzdělávací proces. 

První pololetí školního roku 2016/2017, září – leden. Cílem bylo zjistit, zda bude 

efektivní opatření k eliminaci výskytu negativních projevů vůči spolužákům, které jsem 

stanovila na konci předchozího školního roku. Opatření se týkalo: důslednější komunikace 

s rodiči ve formě pravidelného osobního setkávání, nebo telefonické rozmluvy, doporučení 

k psychologickému vyšetření a při řešení kázeňských problémů využití intervence 

výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a vedení školy. Jako další opatření jsem 

pro toto období stanovila zařazení více aktivit osobnostního a sociálního rozvoje. 

Elementárními pozorovanými jevy byly: plnění pokynů učitelky a negativní reakce na 

spolužáky a učitelku.  

Situace, ve kterých docházelo k jednání, bylo mnohdy v rozporu s pravidly třídy  

i školy jsem zapisovala do deníku (příloha 30). Bylo nutné pozorování těchto jevů 

opakovat, jelikož v předchozím roce nebyl již systém sebehodnocení a odměn efektivní, 

naopak bylo nezbytné udělit napomenutí třídního učitele za nevhodné chování ke 

spolužákům.  

Plnění pokynů učitelky bylo sledováno v oblasti chování vzhledem k nastaveným 

pravidlům, k plnění školních povinností, úkolů, a to v různých situacích jak při volném 

pohybu ve třídě během přestávek, tak ve výuce.  
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Negativní reakce na spolužáky a učitelku bylo sledováno v souvislosti s výskytem 

nevhodného jednání a chování v rámci nastavených pravidel třídy i školy, které se týkají 

vztahů mezi spolužáky, respektu a běžné interakce. 

Výsledky četnosti jevů jsem zaznamenala do tabulky 9: Plnění pokynů učitelky (jev 

X = nezaznamenán a jev J = zaznamenán a tabulky 10: Negativní reakce (jev X = 

nezaznamenán a jev J = zaznamenán). 

Tabulka 9 

Plnění pokynů učitelky  

Jev X 83 

Jev J 98 

 

Tabulka 9 znázorňuje poměr výše uvedeného jevu týkajících se plnění pokynů 

učitelky ve vztahu k pravidlům. Jev jsem zde zaznamenala za období měsíců celkem  

98 krát, jako negativní jsem jej zaznamenala 83 krát. Zaznamenán by v situacích, které se 

týkaly aktivní práce při vyučování bez vyrušování sebe i ostatních, dodržování pravidel 

zejména během přestávky, respektování požadavků učitelky, plněním zadaných úkolů  

a pokynů, ale i plnění dobrovolných úkolů. Jev jako negativní jsem zaznamenala tehdy, 

pokud došlo naopak v nerespektování pravidel a požadavků, neplnění povinností, 

pokřikování během vyučovací hodiny a nepozornosti. 

Tabulka 10 

Negativní reakce na podněty spolužáků a 

učitelky 

Jev X 44 

Jev J 93 
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Tabulka 10 ukazuje poměr jevů negativních reakcí na spolužáky i učitelku, kde je 

patrný rozdíl mezi jevem vyskytl se a jevem nevyskytl se. Negativní projevy a reakce na 

okolí byly zaznamenány celkem 93 krát, naopak situace, ve kterých k nim nedošlo, se 

objevily 44 krát. Negativní projevy a reakce byly zaznamenány zvláště v interakci  

s některými spolužáky, ale také v rámci nerespektování požadavků vyučujících a názorů 

spolužáků na vzniklou konfliktní situaci, zvláště pokud se jednalo o neadekvátní reakci ze 

strany chlapce. Byly zaznamenány také jako posměšky ostatním dětem, urážky, 

parodování některých výroků, nebo částí učiva, komolení slov během vyučování, 

obtěžování některých spolužáků (provokování), pláč v reakci na některé situace, které 

označil jako nespravedlivé, ale i fyzické napadání některých spolužáků a focení či natáčení 

dětí na mobilní telefon.  

Současně bylo zaznamenáváno projednávání chlapcovo chování s metodičkou 

prevence, ředitelkou školy, ale i matkou. V závěru pozorovacího období bylo nutné častěji 

kontaktovat matku a problémy řešit s vedením školy a následně i s příslušným oddělením 

sociálně právní ochrany dětí. Problémy se v rámci této intervence řešily celkem 24 krát.  

Dalším opatřením bylo častější zařazení aktivit, které budou podporovat sociální  

a osobnostní rozvoj žáka, zejména kooperaci při skupinových činnostech a adekvátní 

sebereflexi. Tyto činnosti byly zařazeny pravidelně v předmětech český jazyk (označování 

vlastností znaménky: +, -, 0; místo po mé pravici je volné, seznam pochval, hra na konflikt 

– dramatizace, naslouchání a parafrázování), výtvarná výchova (společná kresba s reflexí), 

pracovní vyučování (skupinové stavění věže). (HERMOCHOVÁ, 2004) 

Reflexe pozorování: 

V tomto období byla realizována výše uvedená navržená opatření, která měla 

eliminovat výskyt nežádoucích jevů ovlivňujících výchovně vzdělávací proces žáka. 

Navržení se týkala svolávání mimořádné výchovné komise při projednávání závažnějších 

konfliktů mezi chlapcem a jeho spolužáky, nebo intervence dalších zúčastněných osob 

(vedení školy, školní metodička prevence, výchovná poradkyně). Zpočátku období nebylo 

nutné problémy řešit tímto způsobem, jelikož nebyly vážnějšího charakteru a spadaly do 

problematiky běžné interakce mezi spolužáky. V souvislosti s projevy chlapce na základě 
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jeho charakteristických rysů a diagnózy, tyto problémy řešila učitelka prostřednictvím 

domluv, aktivit podporujících sociální rozvoj, a pokud byly situace závažnější, 

informovala rodiče žáka. Žák byl účasten hodnotícího procesu formou sebehodnocení. 

Vždy se hodnotil slovy SUPER nebo TAK AKORÁT, pouze jednou VŮBEC, a to  

v případě, že byl vyzván, aby naslouchal, co mu spolužák říká a následně jeho slova 

parafrázoval. Své sebehodnocení zdůvodnil, že této řeči nelze rozumět. Byly situace, kdy 

se chlapec hodnotit nechtěl, a to tehdy, pokud došlo k problému, jehož řešení považoval za 

nespravedlivé a plakal. Na začátku února bylo uděleno napomenutí třídního učitele za 

nevhodné chování během vyučování. 

Častější zařazení aktivit, které byly zaměřené na skupinovou činnost, kde byla 

nutná kooperace, byla účinná v případě, že byl zařazen do skupiny s chlapcem, kterého 

považoval za nejlepšího kamaráda, a který dosahoval téměř stejných výsledků. Pokud byl 

zařazen do skupiny s ostatními, někdy i slabšími spolužáky, práci odmítal, posmíval se  

a reflektoval neadekvátně. K výraznému zlepšení však došlo v druhé polovině období ve 

vztahu k dívce, se kterou měl dříve největší problémy. Byl schopen s ní spolupracovat  

a jednou ji označil jako jedinou schopnou dívku, se kterou lze problém vyřešit. Do jejich 

interakce nebylo nutné nadále vstupovat, pouze jsem ji monitorovala. Při aktivitě, která se 

týkala rozdávání pochval ostatním, označil pouze dvě osoby, a to zmíněného kamaráda ze 

třídy a svého otce. Jako důvod udal hraní her a projížďky autem v náročnějším terénu. 

Skupinová činnost byla pro žáka zajímavá, pokud mohl soutěžit. Téměř vždy o sobě 

hovořil velice kladně. Aktivita v projektech byla závislá na typu úkolu, který měl na 

starost, většinou si však sám vymyslel, co bude v rámci projektu dělat a výsledek byl 

v pořádku. 

V lednu roku 2017 došlo ke konfliktu mezi chlapcem a spolužákem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, který tvrdil, že byl označen vulgárními výrazy s rasovým 

podtextem směřující i na jeho rodinu. Vzhledem k tomu, že těmto výrokům čelil již delší 

dobu a řešení pedagogických pracovníků nebylo účinné, došlo k fyzické potyčce mezi 

oběma chlapci. Konflikt byl řešen výchovnou komisí a rodiči, oběma chlapcům byla 

udělena důtka třídního učitele za slovní a fyzické napadání. Rodiče nesouhlasili  

s postupem učitelky, která situaci řešila za pomoci ředitelky školy a s postupem výchovné 
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komise, která projednala situaci s oběma chlapci a učinila opatření. Ve třídě vzniklo  

v tomto období další pravidlo dočasného charakteru: Mobilní telefony používáme jen  

v případě nejnutnější potřeby pouze na telefonování. Děti dbaly na dodržování tohoto 

pravidla a každé porušení hlásily učitelce. 

V únoru roku 2017 docházelo k častějším konfliktům mezi chlapcem a spolužáky, 

porušování pravidel, nepozornosti při vyučování, neplnění povinností. Bylo nutné často 

kontaktovat matku žáka v zájmu zamezení této nežádoucí situace. V polovině února byla 

udělena důtka třídní učitelky za slovní a fyzické napadání ostatních dětí. Intervence 

pedagogických pracovníků ani rodičů však nebyla účinná, jelikož koncem února došlo  

k napadení kamaráda, kterého považoval za svého nejlepšího. Jako důvod udal, že se zastal 

někoho jiného, což mu přišlo nespravedlivé. Svého kamaráda napadl vulgárními slovy  

i fyzicky, viditelně jej škrtil. Oběma chlapcům musely pomoci dívky, jelikož ve třídě 

nebyla přítomna učitelka a dozorující učitelka situaci nezaznamenala. Za toto jednání mu 

byla na začátku března udělena důtka ředitelky školy. V tuto dobu však žák ve škole již 

nebyl, rodiče nesouhlasili s postupem učitelky, která učinila opatření k tomu, aby se 

neopakovala situace, kdy do třídy není vidět, pokud se něco stane. Chlapec měl být 

neustále pod dozorem vyučujících. Rodiče nesouhlasili ani s postupem ředitelky školy, 

která nahlásila situaci na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Byla svolána komise, které 

se rodiče z důvodu organizačního nedorozumění nedostavili. 

6.2.2 Rozhovor s nadaným žákem 

Rozhovor, který jsem s chlapcem zrealizovala po ukončení výzkumu, sloužil  

k reflexi jeho výsledků. Uskutečnil se v době, kdy již do dané školy nedochází, je nyní 

studentem osmiletého gymnázia. Rozhovor byl polostrukturovaný, s předem připravenými 

soubory témat. Rozhovor jsem doplňovala sondážními otázkami. Sondážní otázky sloužily 

k doplnění jeho výpovědí. Tento typ rozhovoru jsem zvolila pro zajištění spontaneity 

výpovědí chlapce.  

Jako způsob vyhodnocení rozhovoru jsem zvolila přepis jeho odpovědí do 

souvislého textu (příloha 31). Výpovědi, které se týkaly výsledků mého výzkumu, jsem 

označila a v následující části práce je budu citovat.  
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Připravená témata se týkala: 

 Kladů a záporů navštěvovaných škol a jejich porovnání  

 Vzpomínek na kamarády  

 Vztahů v bývalé třídě  

 Reflexe problémových situací 

 Reflexe výuky   

V úvodu rozhovoru jsem se chlapce zeptala, co se mu zdá nyní na gymnáziu lepší, 

než na základní škole. Jeho odpověď se v úvodu věnovala školní jídelně, reflektoval zde 

negativní zážitky z tohoto pro něho nevlídného prostředí, kde se střetával s dozorujícími 

učitelkami a řádem, který zde byl nastaven, a se kterým se neztotožňoval (být potichu, 

dojídat jídlo). Reflektoval také jídlo, které na základní škole často kritizoval. 

Autentické odpovědi: „Tam to bylo strašně hlučný. Nebo když jsme si třeba 

povídali, nebo nechtěli něco sníst, tak na nás některý učitelky, už si nepamatuju jaký, 

prostě křičely, ať jíme nebo dojíme.“ „Jídlo je vyšší kvalita.“  

Jelikož žák problémy v jídelně v rámci srovnávání svou výpověď ukončil, vybídla 

jsem jej, aby si vzpomněl na své kamarády a srovnal s těmi, se kterými je v kolektivu na 

gymnáziu. Své bývalé spolužáky označil jako méně inteligentní. 

Autentické odpovědi: „Ty jsou podle mě lepší.“ „Jsou chytřejší.“ „No, tak za prvý 

se dostali na gympl a za druhý nejsou to takový brzdy.“ 

Jediného kamaráda, kterého dle výpovědi uznává, je chlapec, který je současným  

i bývalým spolužákem, a který s žákem na základní škole často spolupracoval na 

individuálních projektech, zejména v hodinách anglického jazyka.  

Autentické odpovědi: „Jo, O. a potom, asi už nikdo.“ 

Jako významnou reflexi k výsledkům výzkumu pokládám také komentář k jednomu 

z hlavních kladů vzhledem k základní škole, který se týká domácích úkolů a jednomu  

z oblíbených předmětů. 
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Autentické odpovědi: „Bylo lepšího, že ty úkoly na základce, ne, že by nebyly tak 

těžký, protože tady na gymplu jsou poměrně lehký, ale nezabíraly tak moc času.“ „Ale zase 

je dobrý, že ty úkoly dostáváme na víc dní, ne ze dne na den.“  

„Jo a na základce bylo lepší, že jsme tam měli informatiku.“ „Když jsme to měli 

hotový, tak jsme hráli hry, nebo jsme dělali powerpointy. To mě bavilo.“ „Teď na gymplu 

místo toho máme PEK, psaní všema deseti a strašně přísný známkování, že za 99 % 

úspěšnost máme čtyřku.“  

Vzhledem k častým problémům, které se vyskytovaly v době pobytu ve školní 

družině (žák nebyl ve školní družině pozorován, negativní jevy jsem pouze zmínila ve 

výsledcích výzkumu.), zde cituji jeho zmínku o této zkušenosti. 

Autentická odpověď: „Jo a ještě je na gymplu výhoda, že tam není družina.“ 

Dalším záporným faktorem, na který vzpomíná, jsou učitelé. Učitelé jsou podle 

něho na gymnáziu lepší. 

Autentické odpovědi: No, já bych řekl, že na gymplu jsou lepší učitelé. Jako víc 

zábava. „No prostě ta zábava tady je.“„To učení je zajímavější.“  

V další části rozhovoru jsem se snažila vrátit se k tématu vzpomínek na kamarády, 

abych zachytila jeho postoj k ostatním spolužákům. Ve výpovědi zmínil dívku, se kterou 

měl ve třídě často konflikty. 

Autentické odpovědi: „Furt víceméně válka mezi holkama a klukama. Nemáme se 

navzájem rádi.“ „ A tady máme pravidlo chleba-máslo, to znamená, že kluk sedí s holkou, 

naštěstí je tam kluků víc než holek, takže já sedim s klukem.“ 

Na otázku, se kterou dívkou měl největší problém, odpověděl: „J. No musela 

všechno řídit. Chtěla být jakoby vedoucí.“ 

Na otázku, zda měl pocit, že se jejich střety někdy vyřešily nespravedlivě, 

odpověděl: „Pokud si pamatuju, tak ne.“ 

Podstatné je znát, jak žák pohlíží sám na sebe, proto jsem mu položila otázku, jak 

hodnotí sám sebe jako žáka. Do hovoru se v tuto chvíli vložila žákova matka.  

Autentické odpovědi: „Já nevim. Tři a půl hvězdiček z pěti.“  



64 

 

Na matčinu otázku, jak by reagoval on jako učitel na takového žáka, odpověděl: 

„To bych se asi smál mým vtipům.“ Cílovou skupinou však nebyli učitelé, ale spolužáci: 

„Spíš děti.“ 

Na základě dalších sondážních otázek, které se týkaly pocitu, se kterým tato rizika 

podstupuje, jsem zjistila, že překonává určité limity, které mají vyučující nastaveny. 

Autentické odpovědi: „Blbej. Jak to popsat. Strach nemám.“ 

V další části rozhovoru bylo probíráno téma výuky anglického jazyka na gymnáziu, 

jelikož tento předmět je žákovou nejsilnější stránkou. Na začátku školního roku měl však 

problémy s kázní stejně tak, jako tomu bylo na základní škole ve 4. ročníku. Posléze byl 

přeložen do skupiny, kde s ním vyučující na základě individuálního přístupu dokáže 

efektivně pracovat. Na otázku, co dělal v hodinách angličtiny, odpověděl: „Většinou si  

s něčím hraju, s čímkoliv. Třeba s kružítkem.“ Matka dodala: „Dle paní učitelky 

vykřikoval, měl poznámky k dětem.“ „Chodí na konverzaci s rodilým mluvčím.“ „Ve směru 

ke škole tahle výhoda s sebou nese spoustu nevýhod.“ „V tom systému, protože není 

typický dítě, který, když bude umět, tak bude sedět, a když to bude umět a nebude ho to 

bavit, tak bude zlobit. 
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7 SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Pozorování nadaného žáka probíhalo v období necelých dvou školních let. Cílem 

této výzkumné práce bylo zjistit, jak pracovat s dítětem, které má diagnostikováno nadání  

a zároveň disponuje určitou poruchou, která do jisté míry narušuje výchovně vzdělávací 

proces. Jako hlavní výzkumnou otázku jsem si stanovila: Jak zefektivnit výchovu  

a vzdělávání nadaného žáka s poruchou Aspergerova syndromu? Pro svůj výzkum jsem si 

vybrala tohoto žáka, u kterého lze pozorovat znaky výše zmíněné poruchy, rodiče však 

podrobnější vyšetření odmítají.   

Žák byl sledován v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Volba 

těchto předmětů vycházela z toho, jakým způsobem při nich pracuje. Zvolila jsem tyto 

předměty zejména z toho důvodu, že v nich docházelo k poklesu výkonnosti, což by se po 

čase mohlo projevit i na výsledcích. Pozorovala jsem, při jakých činnostech dochází  

k rozvoji žáka a naopak, které činnosti rozvoji brání.  

Z výsledků pozorování i z rozhovoru s chlapcem je patrné, že nuda, potíže  

v sociální interakci, nerespektování pravidel a emocionální labilita jsou činitelé, které mají 

negativní vliv na výchovně vzdělávací proces. I přes opatření stanovené v jednotlivých 

předmětech ale k negativním projevům docházelo, což je pozorovatelné pomocí záznamů  

z deníku. Výsledky se jevily jako výborné, učivo bylo osvojováno rychlým tempem, žák 

měl tedy možnost volit si různé aktivity dle svého zájmu, ale nedokázal kooperovat  

s ostatními dětmi, odmítal skupinovou činnost a svými hlasitými poznámkami velice často 

narušoval práci ostatních dětí.  

V anglickém jazyce se jako velmi účinné opatření ukázalo zajištění přítomnosti 

asistentky pedagoga, která se mu plně věnovala pod vedením učitelky. V této oblasti žák 

dosáhl výborných výsledků v rámci aktivity, chování, spolupráce, plnění požadavků  

a úkolů. 

Bylo sledováno také chování při interakci s ostatními dětmi, zaznamenávala jsem 

chlapcovy reakce, projevy a aktivitu při vyučování ve vztahu ke spolužákům. Sledovala 

jsem respektování pravidel, plnění povinností, způsob práce při týmových činnostech  

a spolupráci s těmi dětmi, které považuje za kamarády. V oblasti dodržování pravidel, 
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zejména slušného chování, však až do konce výzkumného procesu přetrvávaly potíže  

v sociální interakci. Některým spolužákům slovně ubližoval, jiné se snažil rozesmávat 

během vyučování, aby upoutal pozornost. V této oblasti se nepodařilo eliminovat 

nežádoucí chování žádným opatřením, které jsem stanovila. Systém sebehodnocení  

a odměn po čase již nebyl efektivní, na druhé straně však zůstává nedořešena otázka  

k efektivitě intervence dalších pedagogických pracovníků a vedení školy, kteří řeší 

problémy formou kázeňských opatření.  

Kladu si otázku, zda kázeňská opatření žákovo nevhodné chování spíše 

nepodněcovala a vzhledem k drobnému zlepšení v interakci s některými dívkami v pátém 

ročníku, nebylo tou správnou cestou právě zaměřit se více na osobnostně sociální rozvoj. 

K tomu je však bezesporu potřeba delšího času. Aktivity na podporu vztahů ve třídě jsem 

uplatňovala méně ve čtvrtém ročníku, více v pátém ročníku, kdy jsem ve své třídě 

vyučovala podstatně více předmětů, nežli v ročníku čtvrtém. Neváhala jsem je tedy zařadit 

do hodin českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, pracovní výchovy i tělesné 

výchovy. Domnívám se, že pokud by se na stmelování kolektivu pracovalo v této třídě již 

od počátků školní docházky, třídní klima mezi spolužáky by bylo podstatně vlídnější  

a docházelo by k větší vzájemné toleranci. 

Jak tedy pracovat s nadanými žáky dvojí výjimečnosti, a to s přidruženými 

poruchami – poruchou chování, poruchou hyperaktivity s pozorností, specifickými 

poruchami učení nebo zkrátka nadaného žáka provokatéra, či defenzivního odpadlíka? Dle 

Stehlíkové (BETTS, NEIHART in STEHLÍKOVÁ, 2016) je vhodné podporovat slušné 

chování, naučit tyto děti sebeovládání, diskutovat s nimi, přijmout jejich názory a také se  

o ně zajímat. Je třeba je chválit a podporovat tím jejich sebevědomí.  

V další práci zaměřené na nadané žáky by bylo přínosné se zaměřit na konkrétní 

metody práce a jejich realizaci a reflexi. 
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8 ZÁVĚR 

Diagnostika nadání je nepochybně důležitá k tomu, aby naplňovala vzdělávací 

potřeby konkrétního jedince, namísto vytváření bariér, které vznikají nerespektováním 

těchto potřeb snahou potlačit nežádoucí chování. Neměli bychom se však zamyslet také 

nad tím, zda je poskytování této péče na základě stanovené diagnózy vždy účinné?  Co vše 

determinuje tento proces, ve kterém dítěti pomáháme utvářet hodnoty, ale i motivujeme, 

rozvíjíme schopnosti a přípravu na vyučování? Domnívám se, že podstatným 

determinantem v tomto procesu není jen kvalita poskytované péče jako taková, ale i učitel 

a vztah mezi ním a žákem, a zajisté také vztah rodiny jako neodmyslitelného pozadí 

nezbytného pro fungování výchovně vzdělávacího procesu. Proto si dovolím tvrdit, že je 

třeba rozvíjet nejen schopnosti těchto žáků, ale i schopnosti vlastní, tedy učení se respektu, 

ovládání a trpělivosti, vracet se pravidelně ke své práci, reflektovat ji a vyhodnocovat.  

Z mého pohledu je nutné také chápat děti na základě jejich osobních charakteristik a brát  

v potaz různé formy nadání, které nám mnohdy na základě podprůměrných výsledků  

v ostatních oblastech zaniknou.  

   V závěru mé diplomové práci se znovu vrátím k cílům a výzkumné otázce 

stanovené na začátku diplomové práce. První myšlenka, na základě které jsem o této 

problematice začala přemýšlet, se týkala efektivity vzdělávání takového žáka, u kterého je 

primárně řešeno právě nežádoucí chování, což může prokazatelně narušit vzdělávací 

proces, jelikož úkolem učitelky je především snaha toto jednání eliminovat.  

Žák, který má diagnostikováno nadání ve více oblastech myšlení, ale zároveň 

disponuje poruchou v sociální interakci a v chování, může být pedagogem označen jako 

nadaný žák s dvojí výjimečností.  U takového žáka mohou být od počátku školní docházky 

pozorovány jisté projevy chování vzbuzující podezření na určitou pervazivní poruchu.    

Z toho vzešla má výzkumná otázka, která zněla: Jak zefektivnit výchovu  

a vzdělávání nadaného dítěte s poruchou Aspergerova syndromu? Cílem mé výzkumné 

práce bylo zjistit příčiny nedostatečného naplňování specifických vzdělávacích potřeb  

u nadaného žáka s přidruženou poruchou, které úzce souvisí s chováním a pozorností. 

Dílčím cílem bylo pomocí pozorování zjistit, ve kterých situacích dochází nejčastěji  

k problematickým jevům, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces.  
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Z průběžných výsledků pozorování na konci jednotlivých období bylo patrné, že 

žákovo nežádoucí chování je natolik problematické, aby narušilo výchovně vzdělávací 

proces. Během práce s chlapcem jsem si neustále kladla otázku, jak je možné, že i přes 

zaměstnání činností, která vycházela z jeho zájmů, nedocházelo k eliminaci narušování 

průběhu hodiny? V této souvislosti jsem si uvědomila, že příčina těchto problémů pramení 

v nedostatečném zaujetí žáka činností, přestože si ji mohl volit sám. Domnívám se, že bylo 

třeba nastavit mantinely i v této oblasti a nabídnout určitý rámec činností s vhodným 

tématem, který mohl být prozkoumáván, přičemž výsledkem mohl být poznatek nebo 

produkt. Podle mého názoru by byla přítomnost negativních jevů minimální v případě 

soustavné pomoci asistenta pedagoga.  

K efektivitě vzdělávání dle mého výzkumu přispělo více faktorů: přítomnost 

asistenta pedagoga, menší počet žáků, zcela individuální práce, činnosti dané, ale pro žáka 

zajímavé a možnost konfrontace se spolužákem se stejnou dovedností.  Přítomnost 

asistenta pedagoga považuji za jisté řešení výzkumné otázky.   

Již od předškolního věku měl chlapec potíže se zvládáním pravidel a pro své okolí 

byl nevychovaným dítětem. Problémy, se kterými se potýkal, tkvěly v jeho osobnostní 

struktuře, která ovlivňovala sociální začlenění. U chlapce byly v počátku školní docházky 

primárně řešeny kázeňské problémy a jeho konflikty byly řešeny způsobem, kterým byla 

podporována sociální nepřizpůsobivost tím, že se zdůrazňovaly rozdíly mezi ním  

a ostatními žáky. V kolektivu, který navštěvoval, nebyla již od počátku školní docházky 

systematicky podporována spolupráce dětí a vzájemný respekt. Jak u tohoto chlapce, tak  

i u dalších nadaných dětí mohou totiž tyto osobnostní struktury bránit v navazování 

sociálních vztahů, ale i vytvoření pozitivního sebeobrazu. Chlapci se od počátku školní 

docházky nevytvářely podmínky pro uvědomění si svých schopností a umění vycházet se 

svým okolím, přičemž postupně docházelo k omezení komunikace s vrstevníky a učiteli.  

Na základě své výzkumné práce jsem si dále uvědomila, že velkým nedostatkem je 

propast mezi vyhlášenými podmínkami vzdělávání nadaných žáků a skutečností. Není  

v možnostech každé školy, aby zajistila optimální vzdělávací proces z hlediska organizace 

při přeskakování ročníků a vzdělávání skupin dětí na stejné intelektuální úrovni. 

Domnívám se, že u chlapce nebylo nutné primárně kontrolovat osvojení běžného učiva, ale 

především úroveň sociální interakce. Vracím se tedy k předchozí kapitole, kde jsem 
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zmínila, jak důležitá měla být podpora při začleňování do kolektivu již od počátku školní 

docházky, pravidelné zařazování aktivit podporujících vzájemnou komunikaci a cílené 

stmelování kolektivu namísto utvrzování žáků o tom, že mají v kolektivu někoho, kdo se 

zcela neumí chovat a je třeba na tyto nedostatky upozorňovat učitele.  

V závěru mé práce se tedy nabízí námět k dalšímu výzkumu, který by se týkal 

efektivity využití intervenčního programu (určitá forma sociálně pedagogického 

poradenství a služeb) zaměřeného na specifickou primární prevenci sociálně patologických 

jevů ve školství, zejména na oblast sociálního klima, na monitoring vztahů ve třídě, na 

prevenci a případně diagnostiku a řešení šikany ve třídě, kde se vyskytuje žák, o kterém 

pojednává má diplomová práce. 

Myslím si, že veškeré negativní projevy, které jsem u chlapce pozorovala tři roky, 

byly právě snahy o to, aby o sobě řekl, jaký je a co potřebuje, nebylo mu však vždy 

dostatečně rozuměno.  
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Příloha 5 – Ukázka deníku pozorování v hodinách českého jazyka a literatury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6 – Dokončení příběhu Ztracená třídnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 7 – Tvorba vět        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 8 – Tvorba cvičení pro spolužáky 

 

AJÍCI UTEKLI DO POLÍ. BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY. NAJDI slova 

v básni. Kováři okovali kopyta. Schoval se pod koly automobilu. Okna 

byla vyplněna novými skly. Hovořil se všemi cestovateli. Na louce se 

pásly kozy a ovce. Netopýři a výři jsou noční živočichové. Alej byla lemována 

rozkvetlými stromy. Zuby pily byly velmi ostré. Na mýtině se proběhli daňci. Ukaž 

své obydlí Otovi. Co na srdci, to na jazyku. Viděli jsme kobylí mládě. Na stromě 

seděli kosi. Brzy se uskuteční výlet. Na Moravě se lidé vítají chlebem a solí. V létě 

pojedeme do Čáslavi. V Hradci Králové jsme zahlédli volně pobíhající lvy. Nejlépe 

chutná salát s listy rukoly a s olivami. 
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Příloha 9 – Vyjádření matky k výuce anglického jazyka  

 

Jde mi jen o to, že  opravdu nemáme ponětí o jaký úkol se jednalo. Pokud tam 

opravdu nějaký byl a on ho neplnil, tak je to hodnocení naprosto v pořádku. 

Bohužel v hodinách angličtiny došlo k nějakému "posunu" až po naší společné schůzce s 

paní učitelkou. Jsem samozřejmě ráda, že došlo ke zlepšení (doufám) V. vyrušování v 

hodině a že může číst schválenou anglickou literaturu. 

 

Jak se říká "je to černé na bílém" a těžko budeme později vysvětlovat, že to třeba tak úplně 

nebylo. Opravdu mi jde jen o to, aby informace byly odrazem skutečného stavu a ne jen 

další vyplněný papír. Jinak význam pedagogického plánu bude k ničemu a zbytečná 

administrativa, která Vás pouze zatížila. 

Pedagogický plán byl a je z naší a věřím, že i z Vaší strany brán seriózně a pro V. je to 

určitý posun vpřed. Bylo by fajn kdyby k tomu všichni zúčastnění přistupovali se stejnou 

odpovědností. 

Popravdě musím říct, že jsem čekala něco co by dítě (studenta) posouvalo dopředu. A když 

si ještě vybavím papír na dveřích školy, že se škola zapojila do projektu "Rozvoj čtenářství 

a cizích jazyků v ZŠ -------", tak minimálně to, že paní učitelka má najednou učit 21 žáků 

různé úrovně je k pláči. 

Paní učitelka má za úkol nemožné a je mi líto dětí, které jsou odkázány pouze na školní 

výuku. Jejich jazykové výbavě škola moc nepřispěje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 10 – Záznam z pozorování vyučující anglického jazyka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 11 – Ukázka seznamu nabídky anglické četby 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 13 – Ukázka deníku pozorování chování z ledna až června 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 14 – Záznamy z pozorování v hodinách anglického jazyka září 2016 až leden 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 15 – Četba o autech 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 16 – Referát o autech 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 17 – Komiks o autech 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 18 – The best day you can imagine; The best day of my life 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 19 – Testy slovíčka 

 

  

 

 

 



 

Příloha 20 – My best friend  

 

 
 



 

Příloha 21 – Test množné číslo 

 

 
 

 

 

 

 



 

Příloha 22 – Tyson the terrible 

 

 
 



 

Příloha 23 – Superhero High 

 

 
 



 

Příloha 24 – Information technology test 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 25 – Referát o knize Ratburger 

 

 Ratburger 

By David Walliams 

Its an book by David Walliams – yes, walliams,and its about an girl called Zoe. 

Full character list: 

Zoe – a little girl 

Burt – a burger-van man 

Sheila – Zoes stepmother 

Dad – a dad 

Tina Trotts – the local bully 

Mr. Grave – The headmaster 

Gingernut – a dead hamster 

Miss Midge – a small teacher 

Armitage – a live rat 

Raj – a large newsagent 

This book has 317 pages. 

The story 

Zoes hamster dies right at the start of the book. (first words: The hamster was 

dead.) 

Zoe lived in a small flat, with the stepmother being unemployed, and fat. Her 

father was a kind person, unlike Zoes stepmother. He had a job at the ice-cream 

factory. The whole family was really poor. 



 

After her hamster died, she was very sad, and stepmother even worsened her 

mood. 

Why? Let me read a bit of the book: „Sheila!“ called Zoe, as loudly as she could. 

Next bit: „Eurgh,  Eurgh, Eurgh Eughr…“ huffed Sheila as she thundered 

down the hall. Zoes stepmother was quite short, but she made up for it by being as wide 

as she was tall. 

Then as Zoe’s stepmother walked in, she said that Zoe should put the hamster in 

bag and trash him. 

Then, stepmother with her dad argue if the should or shouldnt trash him. It 

ended up Sheila trashing it. Then dad picked the hamster up and bringed it back to 

Zoe. Then, they made a small grave for him. Thats all i did read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 26 – Komiks o autech v notebooku 

 

 

           

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 27 – Christmas 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 28 – My favourite activity in winter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 29 – Referát o knize Billionaire boy 

 

 

Billionaire Boy 
By David Walliams 

Illustrated by Tony Ross 

So, first up some facts about the book: 

Pages: 279 

Price: 6.99 pounds 

The Story 

The main character is Joe Spud. He is living with 
his dad, and they are billionaires. Joe had everything 
he wanted. 

100-inch plasma widescreen flat screen high-
definition TV in every room in the house 

A grand prix racetrack in the back garden 

Every PC game in the world 

100 000 pounds a week pocket money 

…and much more. 



 

The problem was, Joe didn’t have any friends. 
Not one.  

They haven’t been that rich, though. 

Spuds dad worked at a loo-roll factory. They 
were really poor back then.  

Because the family was so poor, they HAD to 
make Christmas presents from loo-rolls. The only 
good thing about that factory, Mr. Spud had lots of 
time to daydream. Then, he invented Bumfresh. 
When he launched it, it was an instant phenomenon. 
That’s how they got rich. 

After time, and new smells of Bumfresh, it 
maked peoples bottoms go PURPLE! So everyone 
fee-ed bumfresh, and they lost EVERYTHING. 

The End 
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