
   
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
KATEDRA PEDAGOGIKY 

 

 

 

 

Přínosy a rizika individuální integrace žáka 

s pohybovým postižením do běžné třídy základní 

školy 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 

Simona Chaloupková, DiS. 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PhDr. Josef Slowík, PhD. 
Plzeň, 2016  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury a zdrojů informací. 

V Plzni, 8. dubna 2016 

 ......................................................................  
vlastnoruční podpis

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráda bych poděkovala vedoucímu práce PhDr. Josefu Slowíkovi, PhD.    

za  metodologické vedení  a   nasměrování při práci, Mgr. Kláře Mottlové, Mgr. Tereze 

Jirků za   přínosné  postřehy a pomoc s formální stránkou práce a  zejména Mgr. Lucii 

Pajer, PhD.  za průběžné odborné konzultace při  zpracování  výzkumné části. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

ZDE SE NACHÁZÍ ORIGINÁL ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 OBSAH 

  5 

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK ..................................................................................................................................................................... 7 
ÚVOD ............................................................................................................................................................................................ 8 
I. TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................................................................... 10 
1 ŽIVOT S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ..................................................................................................................... 11 
2 TĚLESNÉ POSTIŽENÍ A NORMALITA ............................................................................................................... 14 
3 BARIÉRY PŘEKONÁVANÉ V INTEGRACI ŽÁKA/YNĚ S  TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉ 
TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY .............................................................................................................................................. 16 

3.1 PŘEDSUDKY PŘEKONÁVANÉ INTEGRACÍ ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO 
BĚŽNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ....................................................................................................................... 16 
3.2 BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ŠKOLÁCH ................................ 17 

4 INTEGRACE A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ......................................................... 20 
4.1 SOCIÁLNÍ A ŠKOLSKÁ INTEGRACE ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉ TŘÍDY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY....................................................................................................................................................... 20 
4.2 SOCIÁLNÍ A ŠKOLSKÁ INKLUZE ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ..................................................... 22 

5 ŽÁK S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM VE TŘÍDĚ BĚŽNÉ .................................................................................... 25 
5.1 ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA........................................................................................................... 25 
5.2 ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO VRSTEVNICKÁ SKUPINA .................................................................................................. 26 
5.3 SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽÁKA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V PROSTŘEDÍ BĚŽNÉ ŠKOLY ............................ 27 

6 PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM........................................................... 29 
II. VÝZKUMNÁ ČÁST ....................................................................................................................................................... 33 
7 PRAKTICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU ............................................................................................................. 34 

7.1 TÉMA VÝZKUMU ..................................................................................................................................................... 34 
7.2 POSTUP VÝZKUMU ................................................................................................................................................. 35 
7.3 CÍLE VÝZKUMU .................................................................................................................................................. 35 
7.4 VÝZKUMNÝ PROBLÉM................................................................................................................................... 37 

8 DŮVĚRYHODNOST, SPOLEHLIVOST A ETIKA VÝZKUMU ...................................................................... 38 
9 METODIKA VÝZKUMU ............................................................................................................................................. 39 

9.1 ZVOLENÉ METODY ................................................................................................................................................. 39 
10 VÝZKUMNÝ VZOREK................................................................................................................................................. 42 

10.1 ÚČASTNÍCI VÝZKUMU ........................................................................................................................................... 42 
11 POSTUP VÝZKUMU .................................................................................................................................................... 44 

11.1 PŘEDVÝZKUM ......................................................................................................................................................... 44 
11.2 PRŮBĚH ROZHOVORU ........................................................................................................................................... 45 
11.3 PRŮBĚH POZOROVÁNÍ .......................................................................................................................................... 46 
11.4 PRŮBĚH ROZBORU DOKUMENTŮ ....................................................................................................................... 47 

12 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT ................................................................................................................................... 48 
12.1 ANALÝZA ČÁSTEČNĚ STRUKTUROVANÝCH ROZHOVORŮ ............................................................................. 48 
12.2 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ ....................................................................................................................................... 50 
12.3 ANALÝZA POZOROVÁNÍ ........................................................................................................................................ 60 
12.4 ANALÝZA DOKUMENTŮ ........................................................................................................................................ 65 

12.4.1 Analýza školních vzdělávacích programů ............................................................................ 66 
12.4.2 Analýza individuálních vzdělávacích plánů......................................................................... 67 
12.4.3 Analýza náplní práce asistenta/ky pedagoga ..................................................................... 68 

13 CELKOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU ........................................................................................................................ 72 
14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI, DISKUZE .............................................................................................................................. 85 
ZÁVĚR ........................................................................................................................................................................................ 92 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 OBSAH 

  6 

SEZNAM LITERATURY............................................................................................................................................................ 96 
SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ .................................................................................................................................. 100 
SEZNAM TABULEK ................................................................................................................................................................ 102 
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................................................... 103 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 SEZNAM ZKRATEK 

  7 

SEZNAM ZKRATEK 

AP -  asistent/tka pedagoga 

DMO – dětská mozková obrna 

IVP – individuální vzdělávací plán 

MKF – mezinárodní klasifikace funkčních schopností 

MKN – mezinárodní klasifikace nemocí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PPP – pedagogicko psychologická poradna 

RVP – rámcový vzdělávací program 

ŘŠ -  ředitel/ka školy  

SPC – speciálně pedagogické centrum 

SVP – speciálně vzdělávací potřeby 

TP – tělesné postižení 

TU – třídní učitel/ka 
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ÚVOD 

Během své 16leté praxe se mi dvakrát poštěstilo dlouhodobě pracovat s třídním 

kolektivem (1.-5. ročník), coby jeho třídní učitelka, jehož součástí bylo a je individuálně 

integrováno dítě s tělesným postižením. Zpočátku to byla pro mě výzva jak lidská, tak 

profesní. Neměla jsem žádné zkušenosti, hluboké povědomí o dané problematice,  

ale houževnatost, odhodlání a odvaha mi tyto nedostatky a drobná počáteční pochybení 

nahradily.  

I proto svou diplomovou práci pojímám jako zamyšlení se, svou sebereflexi a reflexi 

lidí s osobní zkušeností a vhledem do problematiky školní práce s dítětem s tělesným 

postižením v třídním kolektivu a vzájemné interakce.  Na tematiku integrace žáka/yně 

s tělesným postižením je v diplomové práci nahlíženo očima dětí s tělesným postižením, 

očima dětí bez tělesného postižení, očima rodičů dětí s tělesným postižením a očima 

pedagogů. 

První kapitola teoretické části je věnována popisu tělesných postižení, členění 

tělesných postižení, charakteristiky tělesných postižení vrozených a nastínění tělesných 

postižení získaných. V kapitole je zmiňována zkušenost ze školního prostředí, kdy 

k tělesnému postižení mohou být často přidruženy i další postižení, poruchy, například 

narušení komunikační schopnosti.  

Druhá kapitola se snaží odpovědět na otázku: „Co je normální?“ z pohledu tří 

odborníků. Třetí kapitola přibližuje možné členění postojů veřejnosti vůči minoritní 

skupině jedinců s tělesným postižením. Navazuje na ni téma bariér, ve kterém je snaha  

o vymezení nejčastějších bariér, se kterými se při integraci dítěte s tělesným postižením  

ve školním prostředí můžeme setkat. 

Čtvrtá kapitola se věnuje objasnění pojmů integrace, odkazuje na aktuální prioritní 

systémový přístup MŠMT stanovený od roku 2016, a tím je společné - inkluzivní 

vzdělávání. 
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Pátá kapitola je tematicky věnována třídnímu kolektivu, na který je nahlíženo jako  

na sociální a vrstevnickou skupinu. Snaží se o nastínění rolí a významu obou skupin během 

školní socializace pro dítě.  V kapitole nastíněn proces školní socializace a jeho zlomové 

okamžiky.  

Poslední šestá kapitola charakterizuje deset podpůrných oblastní speciálně 

vzdělávacích potřeb u žáka s tělesným postižením.  Jednotlivé oblasti podpory provází 

celou práci, je na ně odkazováno poznámkami pod čarou. 

Podrobnějšími odkazy, poznámkami pod čarou, jsou také čtenáři doupřesněny, 

dovysvětleny širší souvislosti tematiky integrace žáka/yně s tělesným postižením do běžné 

třídy základní školy. 

Ve výzkumné části diplomové práce, kde se role badatelky zhostila autorka 

diplomové práce, je na odborně podložená témata z teoretické části nahlíženo zkušenostmi 

z praxe, očima všech zúčastněných. Jedná se o přemostění praxe a teorie či teorie a praxe.
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1  ŽIVOT S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Tělesné postižení jako podkategorie zdravotního postižení může být definováno 

z několika úhlů pohledu. Níže jsou nastíněny některé z nich.  

„…Mezinárodní klasifikace funkčních schopností (MKF) pracuje s odlišnými vzorci 

hodnocení oproti MKN1...“ (Jankovský, 2006, s. 37). Jedná se o hodnocení funkčních 

schopností oproti přehledu postižení seřazených do kategorií. 

Podle Jankovského (2006) porucha tělesného systému (impairment) jedince v různé 

míře omezuje v jeho činnostech a následkem toho se stává disabilním. Toto omezení se 

nejvíce projevu v socializaci jedince a jedinec tak pociťuje znevýhodnění, handicap, je 

handicapován. Od tohoto termínu se postupně opouští a je nahrazen termínem omezená 

(restingovaná) participace. 

Tělesné (somatické, motorické) postižení, jak vysvětluje Jankovský (2006), je 

postižení, které je vymezeno dočasnými nebo trvalými potížemi v motorických funkcích 

jedince, v našem případě dítěte, způsobené vnitřními (endogenními) či vnějšími 

(exogenními) vlivy. Může se jednat o poruchy nervového systému s následkem poruchy 

hybnosti, o poruchy nosného a pohybového aparátu, sleduje se úroveň motoriky dítěte, 

svalový tonus2.  Postižení se odráží i v psychomotorickém vývoji dítěte, může se objevit  

i v kognitivních psychických procesech, v sociálním kontaktu. Nezřídka může  

tělesným postižením dojít k narušení několika funkcí najednou, ke kombinaci postižení, 

k přidruženému postižení, například k postižení řeči a komunikačních schopností.  

Při léčbě motorického postižení je základem komplexní kvalitní léčba, rehabilitace, 

ortopedické zásahy, medikamentózní a režimová léčba, případně logopedická péče. 

Dle Kábeleho (1992) má tělesné postižení zásadní vliv na vnitřní a vnější podmínky 

dítěte s tělesným postižením. Mezi vnitřní podmínky Kábele řadí zdravotní stav žáka/yně 

s tělesným postižením, jeho pohybové, rozumové a dorozumívací schopnosti a psychický 

stav. U žáků/yň s tělesným postižením dochází buďto ke snížené mobilitě3 či až k jeho 

imobilitě4. Vrozené či získané tělesné postižení ovlivňuje celou osobnost a vývoj (mnohdy 

opožděný) dítěte, jeho poznávací, rozumové, emocionální i volní složky psychiky. Děti 

s tělesným postižením mívají nepřiměřené citové reakce, intenzivnější emocionální změny. 

                                                
1 MKN – mezinárodní klasifikace nemocí. 
2 Hypotonie – snížení svalového tonusu, hypertonie (spasticita)- zvýšení svalového napění.  
3 Snížena mobilita - omezená schopnost pohybu. 
4 Imobilita – neschopnost pohybu. 
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Dorozumívací schopnosti, mluvené či psané formy, dítěte s tělesným postižením jsou 

podmíněny typem jeho tělesného postižení.  

Podle Čadové a kol. (2015) tělesné postižení ovlivňuje žáka/yni  komplexně, 

s ohledem na typ a druh postižení. Pomalejším zráním centrální nervové soustavy může 

docházet k opožděnému rozvoji dovedností. U žáků/yň s tělesným postižením můžeme 

sledovat kolísání pozornosti, nálad, výkonu, paměti,  dlouhodobé absence,  přidružené 

specifické poruchy učení a chování díky neurologickému onemocnění, poruchu hrubé  

a jemné motoriky, zvýšenou unavitelnost, narušení vizumotoriky, grafomotoriky, omezení 

sebeobsluhy, deficity v kognitivních funkcích, nízkou sebedůvěru a sebevědomí, 

nesoustředěnost, nesamostatnost, problémy v lokomoci5, v samostatnosti a nezávislosti 

při běžných činnostech, pasivitu, problémy v komunikaci, nebo při vnímání časoprostoru. 

Toto vše je nutno mít na zřeteli při plánování a realizaci pedagogické interakci 

s žákem/yní s tělesným postižením. 

 „Tělesné postižení je omezení hybnosti, až znemožnění pohybu a dysfunkce 

motorické koordinace v příčinné souvislosti s poškozením, vývojovou vadou či funkční 

poruchou nosného a hybného aparátu, centrální periferní poruchou inervace nebo 

amputací či deformací motorického systému… Takové vady či dysfunkce jsou zpravidla 

patrné na první pohled…. Společným rysem je primární redukce obvyklých pohybových 

aktivit a v některých případech i částečná, až úplná imobilita, což má zásadní vliv  

na kvalitu života, soběstačnost a přístup k životním příležitostem u těchto občanů.“ 

(Michalík, 2011, s. 186 -187) 

„Tělesné postižení je často spojené s estetickým handicapem.“ (Vágnerová, 2014, s. 

242). Tělesné postižení ovlivňuje pozici jedince ve společnosti. Život s ním je pro jedince 

více či méně ovlivňován všudypřítomnými stavebními bariérami, informační, komunikační 

nedostatečností, (ne)zkušeností v mezilidských vztazích, zkušenostmi v sociální adaptaci, 

možnými poruchami sebepojetí, lékařskou rehabilitací, zvýšenou unavitelností jedince, 

společenským postavením, snížením či ztrátou pohybu, předsudky většinové zdravé 

společnosti, závislostí na jiné osobě, dopomocí druhých. 

 

 

                                                
5 Lokomoce – pohyb v prostoru. 
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Dítě a jeho nejbližší okolí se učí tyto pro nás zcela běžné situace, nad kterými  

se mnohdy již my, lidé bez tělesného postižení, ani nepozastavíme, zvládat a překonávat  

je coby překážky, které ho připraví a posílí pro svůj další co nejvíce plnohodnotný, kvalitní 

dospělý život. 

Život s postižením je pro dítě a jeho nejbližší zainteresované okolí, primárně  

pro rodinu, psychicky, emočně i fyzicky náročné. Záleží na individuální odolnosti vůči 

stresu, jeho prevenci, výši a intenzitě celkového nasazení a odhodlání jak se k celé situaci 

postavit, jak ji přijmout a řešit, k životu samotnému. Toto jednání je nepřímo předáváno   

i samotným dětem s tělesným postižením a ty, včetně svého okolí, jsou tímto částečně 

nasměrovány, jak žít s postižením. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 TEORETICKÁ ČÁST 

  14 

2 TĚLESNÉ POSTIŽENÍ A NORMALITA 

V každodenní sociální komunikaci, jak dokládají přílohy č. 7 – 12, běžně slýcháváme 

obrat typu: „Chová se jako normální inteligentní člověk. Povídá si s námi normálně. 

Můžeme se chovat k němu jako k normálnímu člověku. Nyní vím, že jde, aby lidé 

s  postižením fungovali s normálními lidmi.“ 6Co ovšem znamená být normální, jednat 

normálně?  

 

 „Důležitou součástí práce s lidmi je hodnocení jejich projevů. Každý člověk si 

vytvoří v průběhu své praxe určitá hodnotící kritéria a ta pak používá. Přesto se mu občas 

stane, že si není jist, jak by měl určitého klienta hodnotit. Jeho pochybnost může být 

oprávněná, protože vymezení normy je často obtížné. Její hranice je pohyblivá, normalita 

může být posuzována podle různých kritérií.“ (Vágnerová, 2014, s. 19) Ve školním 

prostředí se hodnocení žáka/yně s tělesným postižením  stává zásadním a mnohdy 

komplikovanějším než-li hodnocení žáka/yně bez tělesného postižení, viz jak dokazuje 

výzkumná část práce. 

 

Matějček vysvětluje (1986, s. 212), že za normální bývá označováno to,  

co „…je bez poruchy, bez kazu, bez závady. Jindy pokládáme za normální to, co se 

vyskytuje běžně, často, většinou.“  Běžně, často většinou se dle statistické normy  

ve společnosti vyskytují lidé bez tělesného postižení, bez nápadné vady, poruchy. 

 

Vágnerová (2014, s. 20) vysvětluje, že pojetí normality bývá podmíněno také 

sociokulturně. Sociokulturní norma je čitelná v odmítavých postojích lidí k  lidem 

s odlišnostmi a jejich chování bývá vnímáno za abnormální. Tento postoj majoritní 

společnosti často vychází z nedostatku informací o minoritních skupinách.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Viz přílohy č. 7 -12. 
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Tabulka č. 1:  Pojetí normality 

Zdroj: (Slowík, 2007, s. 25) 

 

Pojetí normality Praktický význam 

statistické  normální je to, co je běžné, průměrné, nevíce frekventované (rozložení 
jevu v populace lze zpravidla vyjádřit Gaussovou křivkou7) 

zdravotní normální je to, co odpovídá naplnění definice pojmu zdraví (viz definice 
zdraví podle WHO) 

funkční normální je to, co umožňuje chování či výkon, který splňuje nároky 
kladené okolnostmi, úkolem, situací 

sociokulturní normální je to, co je za normální považováno společenskou většinou 
(chování, projevy a stavy v souladu s očekáváním společnosti) 

ideální měřítkem normality se stává přiblížení k ideální představě vytvořené  
pro daný jev (např. biblickému desateru jako ideální normě morálního  
a etického jednání) 

skupinové normativní jsou v tomto případě pravidla určité sociální skupiny (např. 
etnické menšiny) 

individuální každý člověk má vlastní rámec norem (zčásti přejatý a upravený) podle 
dosažitelných hranic a možností; společnost i jedinec sám shledává, 
nakolik uskutečnil předpoklady a naplnil očekávání  
do něho vkládaná okolím i jím samotným 

 

Podle Vágnerové (2014, s. 22) je možné definovat i normu mediální.  Společnost 

začne vnímat to, co bývá médii předáváno často, zajímavě, poutavě za něco běžného, 

standardního. Jak uvádí Vágnerová (2014, s. 23) při posuzování normality hrají důležitou 

roli: 

Ø věk hodnoceného jedince, který bývá zohledňován;  

Ø vývojová úroveň posuzovatele; 

Ø subjektivní pohled jednotlivce, který je podmíněn jeho aktuálním naladěním, 

emočním naladěním, mírou informovanosti, zkušenostmi s konkrétní oblastí, 

intelektovou úrovní. 
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3  BARIÉRY PŘEKONÁVANÉ V INTEGRACI ŽÁKA/YNĚ S  TĚLESNÝM 

POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

3.1 PŘEDSUDKY PŘEKONÁVANÉ INTEGRACÍ ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM 

POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Novosad (2000, s. 20) rozlišuje postoje tolerance a intolerance většinové, majoritní 

společnosti intaktních8 jedinců k minoritě lidí se zdravotním postižením. Velmi důležitou 

roli při zaujímání postoje majoritní společností sehrávají procesy informační, kooperační, 

komunikační, adaptační a proces vzájemného formování jedinců s postižením   

bez postižení. 

Dle Michalíka (2011, s. 213) se setkáváme především  se 4 typy vnímání lidí  

s tělesným postižením, a těmi jsou přístupy: 

 

Ø Paternalisticko-podceňující vychází z  lítosti a soucitu s  lidmi s tělesným 

postižením většinou majoritní společností9. (Michalík a kol., 2011, s. 213) 

Ø Odmítavý, který se opírá o neproduktivnost, neužitečnost lidí s tělesným 

postižením. (Michalík a kol., 2011, s. 213) S odmítavým přístupem k žáku/yni 

s tělesným postižením jsem se ve školním prostředí osobně ani zprostředkovaně 

nesetkala. 

Ø Protektivně-paušalizující, jenž vyzdvihuje především čerpání neoprávněných 

výhod lidí s tělesným postižením. (Michalík a kol., 2011, s. 213) 

Ø Idealizující vnímá život jedinců s tělesným postižením jako hodný obdivu10. 

(Michalík a kol., 2011, s. 213). 

                                                
8 Intaktní jedinec – zdravý jedinec. 
9Příklady z praxe, viděno očima dětí: Ve středu 7. 10. 2015 jsme vyrazili s naší 4. třídou  
na návštěvu do denního stacionáře, kam jsme byli pozváni na jejich kulturní vystoupení ke Dni otevřených 
dveří.  V dílnách jsem viděl dospělé, jak pracují, a jejich výrobky. Překvapilo mě to, že i přes to, že jsou 
hendikepovaní tak dokáží krásně kreslit a jsou šikovní. D. I.9 
Navštívili jsme s naší třídou stacionář, kde probíhal den otevřených dveří. Hned  
po příchodu nás uvítali klienti centra svým zpěvem, což mě natolik nadchlo, že jsem se k nim připojila. Dále 
probíhala prohlídka chráněných dílen. Šikovnost a nadšení všech, kteří v dílnách předváděli, byly tak 
nakažlivé, že jsme se chtěli všichni přidat. Bohužel nám nezbyl čas… E. Z.9  
10 Idealizující přístup k žáku/yni s tělesným postižením dokládám na konkrétním příkladu z praxe. Třídní 
kolektivy 2. a 3. ročníku naší malé neúplné vesnické základní školy se tradičně vypravily na mimoškolní 
celodenní tematický výlet. Tentokrát bylo cílem 10 km putování lesy a nelehkým terénem nedalekého 
přilehlého lázeňského města v rámci projektu jedné neziskové organizace10. Součástí kolektivu byl i žák 
s tělesným postižením.  Následně byly vyvěšeny fotografie z realizované výpravy  na webových stránkách. 
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Jak uvádí Vágnerová (Vágnerová, 2014, s. 183) tělesné postižení může 

způsobovat sociální stigmatizaci.  „Stigmatizace mění roli postiženého, její sociální status. 

Projeví se v postoji zdravých k postiženým.“11  Další příčinou obecného spíše záporného 

hodnocení jedinců s tělesným postižením může být i jejich estetický handicap, který často 

doprovází jejich tělesné postižení, jak vysvětluje Vágnerová (2014, s. 242). 

 

Dle Vágnerové (2015, s. 157) má rodina s dítětem s hendikepem zcela jinou sociální 

indentitu. Většinovou společností bývá přijímán názor, že rodina se stává „sociálním 

případem“, využívá svého postavení a dávky neoprávněně odčerpává ke svému osobnímu 

prospěchu bez ohledu na jedince s tělesným postižením.  Reality bývá mnohdy zcela 

opačná. Rodiče bývají ponecháni finančnímu, sociálnímu a společenskému nepohodlí. Bez 

vlastní iniciativy, „ostrých loktů“, empatie blízkých, sponzorských darů by mnohdy 

nedosáhli na nutné materiální zabezpečení pro své děti s tělesným postižením, například 

autosedačku, vozík apod. K samotnému dítěti s tělesným postižením bývá širokou 

veřejností přistupováno spíše s lítostí nad jeho osudem, nerovnými startovními životními 

podmínkami. Většina předsudků vzniká, bohužel, na základě  minimální informovanosti  

o dané problematice a minimální osobní zkušeností s dětmi s tělesným postižením. 

 

 

3.2 BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ŠKOLÁCH 
Bariéra je obecně vnímána jako zábrana, překážka. Je na nás, každém jednotlivci  

i společnosti, zda bariéra bude vnímána jako výzva pro její minimalizování, zdolávání,  

či dokonce v ideálním případě i pokoření. „Bariéry jsou především v hlavách lidí, proto  

se ty reálné tak těžko odstraňují…“ (Daniela Filipiová) 

 

Do širokého výčtu překonávaných bariér při integraci žáka/yně s tělesným 

postižením ve školním prostředí jistě první místo zaujímají bariéry technické, 

architektonické, stavební, terénní, dopravní a informační. S nimi jdou ruku v ruce bariéry 
                                                                                                                                              
naší školy. Organizátorka projektu, jehož jsme se zúčastnili, dle fotografií tímto zjistila,  
že se výšlapu zúčastnil, díky doprovodu vozičů, i žák10 s tělesným postižením,  
a rozhodla se ho speciálně ocenit, pochválit, vyzdvihnout dopisem a tematickým obrázkem. 
 
11 Příklad z praxe: Dívka s tělesným postižením vyprávěla, jak umí být děti ve své upřímnosti zlé: „Podívej 
se na ni, ona nemá nohy a umí mluvit…“ Odpověď od dívky s tělesným postižením přišla vzápětí, držíc si 
obě nohy: „Mám, ale nemocné.“  
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finanční, které výrazně limitují a podmiňují odstranění právě především bariéry 

architektonické a stavební. Další výčet bariér bývá sice na penězích nezávislý, a přesto  

je jejich zdolání finančně neocenitelné. Jedná se o bariéry emoční, bariéry předsudků, 

bezpečnostní, organizační, informační bariéry, komunikační, vztahové, a sociální, blíže viz 

tabulka níže.  

Nutno podotknout, že s druhou skupinou vyjmenovaných bariér se setkává i řada 

z nás z majoritní, zdravé společnosti. Jejich zvládnutí záleží na frustrační toleranci každého 

jednotlivce.12 
 
Tabulka č. 2 : Přehled možných bariér, na které narážíme ve školní praxi 
Zdroj: (vlastní) 
 
Bariéry   Jedná se o 
stavební  stavební 

architektonické 
technické 

opatření, která umožní samostatný pohyb a užívání staveb 
jedincům s omezenou hybností.13 

terénní o přírodní nerovnosti, dají se ovlivnit minimálně. 
dopravní přístup do dopravních prostředků. Zde je nutno podotknout,  

že se podmínky liší ve velkých metropolích oproti malým 
okresním městům. Z praxe vím, že zvolí-li si jedinec 
s tělesným postižením k cestování například vlak, musí se 
nahlásit Českým drahám nahlásit v dostatečném předstihu, 
s tím, že bude informován, je-li jeho přeprava možná  
či nikoliv. 

finanční finanční 
materiální 

finanční, hmotné prostředky umožňující ulehčit, zjednodušit, 
zpřístupnit, zrovnoprávnit životní podmínky. 

informační neznalost problematiky, neerudované informace, nekonkrétní 
informace, cesta a úsilí vynaložené k získání i formací. 

předsudků zakořeněné jednání, které plyne z neověřených domněnek, 
předpokladů. 

organizační konstruktivní plánování a realizování, zajištění pedagogického 
dozoru. 

komunikační rysy verbální, neverbální mezi komunikanty v sociální 
komunikaci, o překážky v komunikaci, jako jsou například 
verbální  a obsahová  nesrozumitelnost sdělení,  narušená 
komunikační schopnost  či porucha řeči jednoho 
z komunikantů apod. a následnou potřebu speciálních 
dorozumívacích prostředků, o pedagogickou komunikaci14. 

bezpečnostní Zajištění bezpečnosti jedince, skupiny, užití bezpečnostní 

                                                
12 Individuální míra psychické odolnosti jedince. 
13 Viz vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ze dne 5. 11.2009. 
14 Pedagogická komunikace značí přenos informací od učitele k žáku/yni a mezi žáky/yněmi 
v pedagogických situacích. 
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pomůcek, opatření. 
fyzické Individuální předpoklady a limity, omezení jedince podmíněné 

jeho zdravotním stavem, aktuálním  
i dlouhodobým. 

psychické emoční strach, nechuť, demotivace, „bloky“ vznikají na základě 
dřívější negativní zkušenosti, která se však přenáší na širší 
okruh možných spouštěčů. 

vztahové nesympatie, strach, nenávist apod., taktéž vznikají na základě 
dřívější negativní zkušenosti s určitou osobou či skupinou 
osob. 

sociální sociální o proces začlenění jednotlivce do společnosti,  
do sociálních skupin, například do rodiny, mateřské 
školy, základní školy, zaměstnání apod. 

 socializační o tematiku sociální integrace, sociální interakce15, sociální 
percepce.16 

byrokratické byrokratické 
administrativní 

úřední, administrativní postupy, jednání, fáze vyplňování 
formulářů, projednávání a schvalování žádostí. 

časové plánování a jednání v dostatečném časovém předstihu (viz 
byrokratické bariéry, dopravní bariéry). 

 

Téma bezbariérovosti je rozpracováno jako dílčí část podpůrných opatření17, která  

se vztahují k desáté oblasti podpory18 - k  úpravě prostředí. Dle karty podpůrných opatření 

(Čadová a kol., 2015, s. 264 – 268) jsou konkrétními tipy, jak úpravy organizační,  

tj. zvážit, ve kterých učebnách bude probíhat výuka, třídu se žákem/yní s tělesným 

postižením umístit do přízemí budovy, zřídit místnost pro žáka/yni s tělesným postižením, 

kde bude probíhat jeho hygiena a medikace, tak i úpravy stavební a minimalizování 

překážek, např.: parkovací místo pro rodiče žáka/yně s tělesným postižením, nájezdové 

rampy, schodolez, výtah, schodišťové plošiny, vybavení školních prostor prvky, které 

zvyšují bezpečnou mobilitu dítěte s tělesným postižením.  

 

                                                
15  Sociální interakcí rozumíme, jak uvádí Komárková (ve sborníku Aplikovaná sociální psychologie III, 
2001, s. 61) vzájemné působení lidí ve skupině. 
16 Sociální percepcí rozumíme, jak uvádí Štětovská (ve sborníku Aplikovaná sociální psychologie III, 2001, 
s. 35), vnímání druhých. 
17 Viz plánovaná novelizace Školského zákona od 1. 9. 2016. 
18 Viz Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení 
nebo závažného onemocnění, kapitola 10.2 Stavební úpravy, bezbariérovost, s. 265 – 268.  Úprava prostředí 
je desátou oblastí podpory. 
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4 INTEGRACE A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Integrace i inkluze si kladou za cíl začlenění jedince s hendikepem, v našem případě 

žáka/yni s tělesným postižením, do běžné třídy základní školy. Výklady obou pojmů  

se však různí, odlišují.  Již samotný termín integrace žákyně s tělesným postižením  

do běžné třídy základní školy může být z tohoto pohledu mírně matoucí. 

Čadová a kol.(2015, s. 279) objasňuje, že inkluze bývá pojímána za vyšší stupeň 

integrace.   

Slowík vysvětluje (2007, s. 32), že integrační směr ve školním prostředí  

je postaven především na využívání speciálních metod a pomůcek ve zvláštním, 

odděleném, typu vzdělávání, zatímco inkluzivní směr ve školním prostředí je zaměřen  

na zařazování žáků, konkrétně v našem případě s tělesným postižením, do běžných tříd 

základních škol mezi své zdravé vrstevníky bez postižení a na jejich společné vzdělávání 

za nezbytné podpory speciálních metod a pomůcek.  Toto pojetí, tento výklad potvrzuje 

 i jedna z prioritních strategií MŠMT pro rok 2016 a tou je společné (inkluzivní) 

vzdělávání19 s tím související novelizace Školského zákona a vyhlášky o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných20. 

 

4.1 SOCIÁLNÍ A ŠKOLSKÁ INTEGRACE ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

DO BĚŽNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Novosad definuje (2000, s. 18) sociální integraci jako „…proces rovnoprávného 

společenského začleňování specifických minoritních skupin, jako jsou i zdravotně postižení 

lidé, do vzdělávacího i pracovního procesu a do života společnosti.“ 

 

Integraci Novosad vnímá integraci jakožto spojování jednotlivých částí v celek, kdy 

při tomto procesu je naráženo na „ …soužití majority, tedy intaktních, zdravých jedinců  

a minorit, tedy lidí se zdravotním znevýhodněním.“ (Novosad, 2000, s. 20) 

 

 

 

                                                
19 Viz MŠMT dokumenty ke společnému vzdělávání (inkluzi). 
20 Vyhláška č. 27/2016 Sb., s účinností od 1. 9. 2016. 
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Novosad (2000, s. 21) podle Jesenského dále odvozuje dva hlavní směry integrace  

a těmi jsou:  

Ø asimilační směr integrace spočívá ve splynutí minoritní skupiny s identitou 

skupiny majoritní. Je realizován začleněním jedinců se znevýhodněním do institucí 

majority intaktních, zdravých lidí, konktrétně jde například o začlenění žáků/yň 

s tělesným postižením do běžné třídy základní školy. 

Mezi opatření asimilační jsou řazeny kroky organizační a legislativní opatření, 

praktické a rychlé. 

Ø adaptační směr integrace je založen na vztahu partnerství všech zúčastněných, 

oboustranného přijetí. Začlenění jedinců se znevýhodněním, v tomto konkrétním 

případě žáků/yň do běžných tříd základní školy, není jejich jediným možným 

způsobem integrace. Mezi opatření adaptační jsou řazeny kroky systémové. 

 

Přednosti sociální integrace pro děti s tělesným postižením jsou viděny zejména  

v navazování kontaktu s vrstevníky bez postižení, v začlenění se do třídního kolektivu  

a jeho dynamiky, dění.  

Nevýhodami integrace mohou být vnímány vyšší pracovní i emoční nároky  

na pedagogy, jejich možné zvýšené ohrožení stresem či vyhořením, dále pak  

i zvýšená administrativa a nakonec také možné zvýšené nároky na samotné dítě s tělesným 

postižením. 

Dle Jankovského (2006) je pojem integrace nejskloňovanějším termínem v různých 

společenských odvětvích. Zejména je spojen s fenoménem   přirozeného začleňování 21 lidí 

s postižením do majoritní společnosti coby její integrální součásti  

a s  vyrovnáváním příležitostí ve všech oblastech společenského dění, a to za uplatnění 

vhodných postupů, podpůrných opatření.  

Čadová a kol. (2015, s. 279) charakterizuje integraci jako zařazení žáků/yň 

s tělesným postižením do běžných základních škol, které je podmíněno diagnostikou 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka/yně s tělesným postižením, speciálně-pedagogickou 

                                                
21 Začleňování = integrování. 
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péčí školy, zákonnou finanční podporou škol s integrovanými žáky/němi, spoluprácí 

s rodiči žáka/yně s tělesným postižením a dalšími intervenujícími institucemi, odborníky22. 

 

4.2 SOCIÁLNÍ A ŠKOLSKÁ INKLUZE ŽÁKA/YNĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM  

„Inkluze není výhoda, kterou by si dítě mělo zasloužit zvládnutím požadavků školy,  

ale automatické právo, které se nevyužije jen tehdy, když speciální vzdělávání představuje 

variantu ještě lepší (resp. když by inkluzivní vzdělání mohlo dítě poškodit).“ (Novosad, 

2000, s. 22)  

Novosad dále objasňuje, že není podstatné, zda dítě s postižením zvládne učivo 

daného ročníku, ale především jsou to kladné zkušenosti získané dítětem s tělesným 

postižením i dětmi třídního kolektivu bez tělesného postižení v oblastech sociálních  

a emočních. Napomáhající prostředky jsou dle Novosada bezbariérovost prostředí, 

kompenzační, edukační prostředky, postoje veřejnosti, individuální pedagogicko- 

psychologická péče, podpůrně-asistenční, materiálně-technický servis, nižší počty žáků 

v třídních kolektivech. 

Podle Jankovského (2006, s. 36) je inkluze postojem, přesvědčením o praktickém 

vyrovnání příležitostí. Inkluzí23 rozumíme naprosté ztotožnění se, přijetí přesvědčení  

a hodnot, být součástí.  „V rámci pedagogické integrace se inkluzí rozumí rovnoprávné, 

plné a úspěšné začlenění žáka se zdravotním postižením mezi vrstevníky v běžné třídě  

na kmenové škole.“  (Jankovský, 2006, s. 86). Inkluze neboli společné vzdělávání je jednou 

z prioritních oblastí MŠMT pro rok 2016.24 

Čadová a kol. (2015, s. 297) charakterizuje inkluzi žáka/yně s tělesným postižením 

jako vyšší stupeň integrace, jako konkrétní zahrnutí žáka/yně do konkrétní sociální 

skupiny, v tomto případě do školní třídy, a to s přijetím jeho/jejích odlišností jakožto 

základ pro oboustranné pochopení a vzájemnou interakci. Inkluzi chápe jako vytváření 

podmínek pro vzdělávání dětí s tělesným postižením s důrazem na individualizaci 

                                                
22Intervenující = zasahující.   Konkrétně se jedná například o školská poradenská pracoviště (peciální 
pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny), zřizovatele školy, o odborné lékaře, logopedy 
apod.  
23 Z latinského. inclusio, zahrnutí, přijetí do nějakého celku. Protikladem k inkluzi je  exkluze, vyloučení. 
24 Viz klíčově dokumenty MŠMT ke společnému vzdělávání. 
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výchovně vzdělávacího procesu ve společném školním prostředí, v tzv. hlavním 

vzdělávacím proudu. 

„Inkluze je brána jako nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou 

v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení.“ (Slowík, 

2007, s. 32).   

V převedení do školské praxe to značí společné vzdělávání dětí s postižením a dětí 

bez postižení v běžné třídě základní školy, jak dokládají tabulky níže, ve kterých jsou 

shrnuty počty zapsaných žáků/yň s tělesným postižených do běžné třídy základní školy, 

v letech 2014 – 2015, dle stavu k  28. 2. 2015. 
 
Tabulka č. 3:  Zapisovaní, žádosti o odklad a procento odkladů povinné školní docházky – podle 
druhu postižení         
Podle stavu k  28. 2. 2015 
Zdroj: (MŠMT©2013-2016) 

 

  

Zapisovaní S žádostí o odklad 
docházky 

% odkladů na celkovém 
počtu zapisovaných podle 

druhu postižení 

celkem 
v tom 

celkem 
v tom  

celkem  
v tom  

chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

  
Děti 
celkem   150 100 80 666 69 434 17 013 11 366 5 647 11,3% 14,1% 8,1% 

  

v t
om

 

 bez postižení 145 841 77 736 68 105 15 959 10 646 5 313 10,9% 13,7% 7,8% 
   mentálně postižené 646 401 245 172 112 60 26,6% 27,9% 24,5% 
   sluchově postižené 179 103 76 43 23 20 24,0% 22,3% 26,3% 
   zrakově postižené 109 63 46 28 18 10 25,7% 28,6% 21,7% 
   s vadami řeči 1 531 1 084 447 322 229 93 21,0% 21,1% 20,8% 
   tělesně postižené 152 82 70 40 22 18 26,3% 26,8% 25,7% 
   s více vadami 678 450 228 194 119 75 28,6% 26,4% 32,9% 
   s vývojovými poruchami učení 141 86 55 42 26 16 29,8% 30,2% 29,1% 
   s vývojovými poruchami chování 197 159 38 29 25 4 14,7% 15,7% 10,5% 

  
 
autisté   626 502 124 184 146 38 29,4% 29,1% 30,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 TEORETICKÁ ČÁST 

  24 

Tabulka č. 4: Zápisy do 1. ročníku ZŠ, které nejsou samostatně zřízeny pro žáky se SVP25 - podle 

zdravotního postižení. Podle stavu k 28. 2. 2014 a 28. 2. 2015. 

Zdroj: ( MŠMT©2013-2016) 
 

  

Zapsaní na dané škole 
celkem individuální integrace z toho do speciálních tříd 

2014 2015 Index 
2015/2014 2014 2015 Index 

2015/2014 2014 2015 Index 
2015/2014 

  
Děti s postižením zapsané do 
běžné ZŠ 

1 
548  1 654  106,8%  

1 
324  1 360  102,7%  224  294  131,3%  

v t
om

 

 mentálně postižené   95  108  113,7%  72  95  131,9%  23  13  56,5%  
 sluchově postižené 56  68  121,4%  55  66  120,0%  1  2  200,0%  
 zrakově postižené 70  58  82,9%  62  45  72,6%  8  13  162,5%  
 s vadami řeči 821  765  93,2%  686  577  84,1%  135  188  139,3%  
 tělesně postižené 82  89  108,5%  82  89  108,5%  –  –  x 
 s více vadami 107  125  116,8%  91  113  124,2%  16  12  75,0%  
 s vývojovými poruchami učení 53  76  143,4%  40  46  115,0%  13  30  230,8%  
 s vývojovými poruchami 
chování 104  125  120,2%  90  116  128,9%  14  9  64,3%  
 autisté   160  240  150,0%  146  213  145,9%  14  27  192,9%  

 

 

Tabulka č. 5:  Zápisy do 1. ročníku základního vzdělávání – podle zdravotního postižení 

Podle stavu k 28. 2. 2015  
Zdroj: MŠMT©2013-2016 

            

  

Individuální 
integrace 

Speciální 
třídy 

% individuální 
integrace 

na celkovém počtu 
postižených dětí 

zapsaných do běžných 
ZŠ 

% zapsaných do speciálních 
tříd na celkovém počtu 

postižených dětí zapsaných 
do běžných ZŠ 

celkem 
z 

toho 
dívky 

celkem 
z 

toho 
dívky 

celkem  
v tom  

celkem  
v tom  

chlapci dívky chlapci dívky 

  
Děti s postižením zapsané do 
běžné ZŠ 1 360  410  294  93  82,2%  69,9%  30,1%  17,8%  68,4%  31,6%  

  

v t
om

 

 mentálně postižené   95 35 13 4 88,0%  63,2%  36,8%  12,0%  69,2%  30,8%  
   sluchově postižené   66 28 2  1  97,1%  57,6%  42,4%  2,9%  50,0%  50,0%  
   zrakově postižené   45 19 13 7 77,6%  57,8%  42,2%  22,4%  46,2%  53,8%  
   s vadami řeči   577 170 188 56 75,4%  70,5%  29,5%  24,6%  70,2%  29,8%  
   tělesně postižené   89 46 –  –  100,0%  48,3%  51,7%  –  x x 
   s více vadami   113 40 12 5 90,4%  64,6%  35,4%  9,6%  58,3%  41,7%  

  
 s vývojovými 
poruchami učení   46 16 30 14 60,5%  65,2%  34,8%  39,5%  53,3%  46,7%  

  
 s vývojovými 
poruchami chování   116 19 9 2 92,8%  83,6%  16,4%  7,2%  77,8%  22,2%  

   autisté   213 37 27 4 88,8%  82,6%  17,4%  11,3%  85,2%  14,8%  
 
  

                                                
25 SVP – speciální vzdělávací potřeby 
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5 ŽÁK S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM VE TŘÍDĚ BĚŽNÉ  

5.1 ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 

Školní třída je charakteristická, dle Brauna (2012), vzájemnými vztahy mezi 

jednotlivými členy kolektivu, jejich dynamikou, fázemi, hierarchií, historií, formami řešení 

konfliktů, krizových situací. Každý člen třídního kolektivu v něm zaujímá jisté postavení, 

úlohu, prestiž, status.  Sociální pozice dítěte s tělesným postižením bývá rozdílná  

ve vrstevnické skupině (viz kapitola následující), ve škole. Determinující bývají podle 

Vágnerové (2014, s. 87) především nápadnost zevnějšku a limitované běžné aktivity, které 

vedou k závislosti na pomoci druhého.  

Každá třída žije dle Brauna (2012) svůj třídní život. Rozdílné bývá jeho vnímání 

očima a ušima učitelů, žáků, a rodičů.   V  prvním až třetím ročníku základní školy 

mluvíme, podle Brauna (2012) o prekohezním26 stádiu vývoje třídního kolektivu.  

Ve čtvrtém až šestém  ročníku základní školy se mluví o prvotní kohezi vývoje třídního 

kolektivu a v ročníku čtvrtém až devátém je popisována kohezní fáze vývoje třídního 

kolektivu.  

Výrazný vliv na utváření třídního kolektivu má/mají pedagogové působící ve třídě, 

především jejich schopnosti didaktické, diagnostické expresivní, organizační27, jejich 

emoční inteligence28, typ učitele dle stylu vedení dětí ve třídě29. Rukopis působení 

dospělého je na třídním kolektivu čitelný, rozeznatelný.  Při integraci žáka/yně s tělesným 

postižením do běžné třídy základní školy se situace může pro všechny zúčastněné 

zkomplikovat přítomností dvou dospělých ve třídě, vyučující/ho a asistenta/ky pedagoga30. 

Práce s třídním kolektivem je devátou oblastí podpory31 pro žáky s potřebou podpory  

ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění. 

 

 

                                                
26 Kohezí rozumíme skupinovou soudržnost, pevnost, důvěru. 
27 Rozhodování, způsob řešení konfliktů. 
28 Úroveň vcítění se do psychiky druhých, zvládání svých emocí během sociální komunikace s nimi. 
29 Styl autoritativní, liberální, demokratický. Casselmanovo  dělení podle vedení kolektivu rozlišuje typ 
autoritativní a sociální.  
30 Viz klíčové dokumenty MŠMT ke společnému vzdělávání, asistenti pedagoga [pdf]. 
31 Viz Katalog podpůrných opatření, dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 
postižení nebo závažného onemocnění, kapitola 4.9 (Čadová a kolektiv, s. 257 - 260) 
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5.2 ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO VRSTEVNICKÁ SKUPINA 

Školní třída je podle Budinské a Vaňkové (2010) dalším socializačním činitelem, 

který podněcuje k rozvoji sociální stránky jednotlivců ve skupině, rozvíjí sociální 

zkušenost, vztahové interakce, rozvíjí postoje, kooperaci, sociální interakci, návyky, 

přináší pozitivní prožitky, emoční zkušenost, a to jak v pozitivním slova smyslu, tak i 

v negativním, nabízí možnosti řešení konfliktu. Podle Budinské a Vaňkové (2010) se 

můžeme v souvislosti s vrstevnickými skupinami setkat s termínem subkultura mládeže. 

Vágnerová zmiňuje (2005, s. 292), že za jednu z nejdůležitějších potřeb dětí školního 

věku je potřeba kontaktu s vrstevníky. 

 „Třída je specifickou vrstevnickou skupinou, stává se významným socializačním 

prostředím. Role vrstevníka, spolužáka, kamaráda je důležitou rolí středního dětství.“ 

(Vágnerová, 2005, s. 292, 296)   

Zkušenosti nabyté ve vrstevnické skupině v oblasti kamarádství, sociálních kontaktů, 

citové jistoty, seberealizace hraje podstatnou roli pro sociální úspěšnost, sebehodnocení 

jedince, odpoutávání se závislosti od rodičů. 

Začátkem povinné školní docházky tvoří třída skupinu formální. Až v průběhu školní 

docházky se začíná vnitřně diferencovat vnitřními i vnějšími vlivy, dochází k dělení třídy, 

děti mají určité sociální postavení, role, sociální status. Vágnerová (in Hrabal, 2005) 

zmiňuje dva důležité determinanty postavení dítěte ve třídě a těmi jsou míra sympatií, 

oblíbenosti a míra vlivu. Oblíbenost a sympatie souvisí se sociálními kompetencemi dítěte, 

jako jsou například přátelskost, empatie, pomoc, pozitivní emoce, podpora, vstřícnost, 

prosociální chování. Míru vlivu získá jedinec ve skupině různými kompetenci, určitým 

chováním, vlastnostmi, jako například odvahou, fyzickou silou apod., může docházet  

i k identifikaci s oblíbeným jedincem. 

Podle Vágnerové sociální status dětí s postižením, které plní povinnou školní 

docházku v běžné základní škole, vystihuje termín „přehlížené děti.“ (Vágnerová, 2014, s. 

168) 

Děti s postižením nebývají kolektivem ani odmítané, ale ani výrazně oblíbené.   

Dle Vágnerové je pozice dítěte s postižením dána i typem jeho postižením, jež ho limituje  

v libovolném trávení času s vrstevníky bez asistence (dospělé osoby), což se může 

prohlubovat.  Tímto je i nevědomě straněno společenskému dění, spontánním dětským 
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zážitkům, zkušenostem. Nepopíratelnou pozitivní a motivující roli nejen pro dítě 

s tělesným postižením hraje vzájemné působení dětí na sebe, stírání rozdílů, společné 

překonávání „bariér.“ 

 

5.3 SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽÁKA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V PROSTŘEDÍ BĚŽNÉ ŠKOLY 
 „Nástup do školy je v životě každého dítěte s postižením velmi důležitým mezníkem.  

Lze mluvit až o první krizi identity, protože se potvrzuje stálost a neměnnosti jeho 

znevýhodnění.“  (Vágnerová, 2014, s. 166) Jedním z mezníků socializace, jak vysvětluje 

Vágnerová (2005, s. 293), je identifikace s vrstevnickou skupinou. 

Školní docházka je ovšem spojena také s důrazem na výkon32, výsledky, srovnávání  

se s vrstevníky, zvládání zátěžových situací, úspěchu ale i neúspěchu. Zde může hrozit 

riziko strachu a úzkosti, pocitu méněcennosti při školním neúspěchu, srovnávání  

ses zdravými členy třídního kolektivu, mezilidského neúspěchu či naopak přehnaného 

zaměření se na výsledky, coby náhrada za postižení. Dle slov jedné matky dítěte 

s postižením: „Když má už tedy postižení, ať je alespoň dobrá ve škole…“33 

 „Období dospívání je označováno jako období druhé emancipace“. 

 (Vágnerová, 2015, s. 169) Žák/yně  s tělesným postižením, podle Vágnerové  

(2015, s. 169) si začíná uvědomovat své limity v rozlišných životních oblastech.  

„Emancipace od rodiny je důležitým vývojovým mezníkem, ale pro adolescenta 

s postižením je hůře dosažitelná.“ (Vágnerová, 2015, s. 169) 

Během dospívání, jak vysvětluje Vágnerová (2015, s. 170) dochází u žáka/yně 

s tělesným postižením ke změně postoje ke svému hendikepu. Dospívající s postižením 

může cítit potřebu kompenzace, vyniknout, vyrovnat se zdravým jedincům, vyzkoušet  

si vše co ostatní vrstevníky. 

U dětí mladšího a středního školního věku se prohlubuje genderová diferenciace 

(Vágnerová, 2005, s. 311). Do 11 let děti inklinují ke kamarádům stejného pohlaví, 

s vrstevníky stejného pohlaví se ztotožňují (Vágnerová, 2005, s. 311). Mezi dívčími  

a chlapeckými skupinami lze dle Vágnerové (2005, s. 312 – 321) vysledovat rozdíly 

v komunikaci, hierarchickém členění skupiny, v sociálním chování, v projevech emocí, 

                                                
32 Aspirační úroveň - úroveň vlastního očekávaného výkonu jedincem samotným, podmíněna úspěchem, 
neúspěchem. 
33 Viz průběžná konzultace s matkou dítěte. 
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v konformitě skupiny, ve způsobu uvažování. Vágnerová objasňuje (2005, s. 317),  

že střední školní věk bývá vnímán jako období přípravy na rodičovství, partnerství. 

Školní socializace je zaměřena na naplnění funkce personalizační a socializační, 

někdy též souhrnně nazývanou funkcí integrační (Budinská, Vaňková, Prevence, 2010). 

Škola vede jednotlivce k samostatně konající individualitě, podchycuje a rozvíjí jeho 

zájmy, nadání, sociálně psychologické potřeby, učí ho odpovědnosti za své chování, 

schopnosti vyrovnávat se s názory, respektovat autoritu vyučující/ho, dodržovat pravidla. 

„Učí ho zapojit se do sítě osobních, pracovních a obecně mezilidských kontaktů“ 

(Budinská, Vaňková, 2010, s. 6). 

Novými socializačními činiteli se ve škole stávají pedagogové, pedagogický sbor, 

vrstevnické třídní skupiny žáků/yň  a ostatní působící dospělí, např. vychovatelé.  
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6  PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Při naplňování výchovně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí mají být 

uplatňována podpůrná opatření34 směrem k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Oblasti podpory jsou tematicky rozčleněny do deseti okruhů35: 

 

Ø organizace výuky  

 Směrem k žáku/yni s tělesným postižením je zacílena na časové a místní 

přizpůsobení se žákově rychlejší unavitelnosti, kolísavé pozornosti, na problémy v oblasti 

vizumotoriky, na vytvoření dalšího jiného pracovního místa s přihlédnutím ke změně 

v zasedacím pořádku, v prostorovém uspořádání třídy vzhledem k omezené mobilitě 

žáka/yně s tělesným postižením, případně na snížení počtu žáků ve třídě, na jiné 

vzdělávání než v prostorách školy v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka/yně 

s tělesným postižením vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, na pobyty a výcviky mimo 

prostory školy zaměřené na zapojení žáka/yně s tělesným postižením do třídního kolektivu. 

Ø modifikace vyučovacích metod a forem 

S  ohledem na krátkodobou pozornost, jeho sníženou sebedůvěru, kolísavou 

pozornost, a unavitelnost žáka s tělesným postižením nabízí možnost realizování 

individualizované, individuální formy vyučování, týmové učení dvou vyučujících, 

strukturalizaci a vizualizaci učiva.  

 

Jak uvádí Čábalová (2011, s. 155-157) organizační formy jsou podmíněny časovými  

a prostorovými podmínkami, interakcí učitele a žáka/yně, třídního kolektivu36, 

schopnostmi, možnostmi, potřebami žáka/yně, obsahem učiva, profesními a osobnostními 

zkušenostmi pedagogického pracovníka, vzdělávacími cíly. 

Dle Čadové a kol. (2015, s. 91) nabízí tato oblast uplatnění kooperativního učení37, 

skupinové a párové výuky38, peer tutoringu39, aktivizujících metod (činnostních metod, 

                                                
34 Viz Katalog podpůrných opatření, dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 
postižení nebo závažného onemocnění. 
35 Viz novelizace školského zákona s účinností od 1. 9. 2016, vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností od 1. 9. 2016. 
36 Čábalová (2011) klasifikuje z tohoto hlediska vyučován frontální, individuální, párové (dyadické), 
skupinové. 
37 Kooperativní učení je postaveno na spolupráci žáků při společné práci. 
38 Skupinová a párová výuka staví na utváření skupinek či dvojic, které se podílí na řešení daného úkolu. 
39 Peer tutoring, neboli podpora vrstevníků staví do role tutora, lektora,  žáka/yni. 
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diskusních metod, objevných metod, situačních a inscenačních metod, didaktických her), 

které přihlížejí k různým vyučovacím stylům žáků/yň ve třídě. 

Čábalová (2011, s. 153-158) zmiňuje třídění výukových metod podle jejich autorů  

či podle zacílení metod.40 

Ø intervence 

Zásah, především v oblasti spolupráce rodiny dítěte s tělesným postižením a školou, 

kde často ve školní praxi působí jako prostředník asistent/ka pedagoga. Dále se jedná  

o intervenci v oblasti jazykových kompetencí především kvůli dyskintetickým potížím  

a poruchám jemné motoriky mluvidel, v oblasti specifických dovedností a poznávacích 

funkcí, v nácviku sebeobslužnosti, nácviku sociálního chování vzhledem k možné sociální 

nezralosti žáka/yně s tělesným postižením, pasivitě v sociálních vztazích. Intervenci je 

možné poskytovat nad časový rámec běžné výuky formou kompenzace  

a reedukace během individuálního či skupinového doučování. 

Ø pomůcky 

Speciální, didaktické především pro psaní, kreslení a rýsování, komunikační 

pomůcky, pomůcky k tělesné výchově, pro rozvoj manuálních dovedností, k uchování 

informací, kompenzační a reedukační, usnadňující samoobslužnost, k vybavení třídy jsou 

významnými pomocníky žáku/yni s tělesným postižením při vzdělávacím procesu 

s přihlédnutím k jeho/jejím rozvoji jemné motoriky, kognitivních funkcí, myšlení, paměti, 

porozumění. Pomáhají redukovat potíže s kvantitou a kvalitou napsaného textu, motivují 

ho k psaní, kreslení, rýsování, podporují jeho samostatnost. Jedná se například o tác  

na převoz jídla, držák nápojů na vozík, speciální nádobí, terapeutické polohovací židle, 

polohovací lůžko, počítač, tablet, diktafon, dotykové klávesnice, obrázkové klávesnice, 

fotografie, systémy grafických symbolů, gymbally, overbally, vozíky, jezdící plošinky, 

podložky k válení apod. 

Ø úpravy obsahu vzdělávání 

Úpravy obsahu vzdělávání a jeho rozsahu, v rozložení učiva pro žáky/yně vzhledem 

k deficitu, obohacování učiva, modifikace podávané informace respektují a zohledňují 

poruchy pozornosti, paměti u žáka/yně s tělesným postižením, grafomotorické obtíže, vyšší 

unavitelnost, absence vzhledem k zdravotnímu stavu žáka/yně . 
                                                
40Čábalová  nabízí (2011, s. 153-158) klasifikaci výukových metod podle Maňáka, dělí metody z hlediska 
didaktického (zdroje poznání, druhů poznatků), psychologického (z pozice aktivity žáka, jeho samostatnosti), 
z hlediska logického (z pozice myšlenkových operací), z hlediska procesuálního, organizačního  
a interaktivního. Třídění výukových metod dle I.J. Lernera rozlišuje metody informačně receptivní, 
reproduktivní, problémového výkladu, heuristické a výzkumné. 
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Ø hodnocení 

Podle Čadové a kol. (2015, s. 211-232) především jeho individualizace směrem 

k žáku/yni s tělesným postižením s důrazem na motivační složku hodnocení,   

bez srovnávání žáka/yně s ostatními žáky/němi ve třídě, slovní vysvětlení, práce s chybou, 

užší slovní hodnocení či průběžné širší slovní hodnocení, dlouhodobé pedagogické 

sledování žáka/yně s tělesným postižením, vyhodnocení jeho samostatnosti41, stanovení 

jasných kritérií hodnocení s ohledem na nevyrovnanost výkonů, narušenou hrubou  

i jemnou motoriku, vyšší unavitelnost, na jeho aktuální zdravotní stav, diagnózu, sociální 

znevýhodnění v třídním kolektivu, pomalejší tempo práce, na žákovy schopnosti  

a možnosti, na omezenou schopnost žáka/yně s tělesným postižením splnit školní výstupy42 

dané školním vzdělávacím plánem jsou nástrojem k žákově školní úspěšnosti, podpory 

k učení, ke zlepšení, zvýšení sebevědomí a možnost seberealizace.  Podpůrnými prostředky 

pro dosažení těchto cílů se mohou stát například žákovská portfolia, sebehodnocení 

samotnými žáky/němi, zhodnocení individuálního vzdělávacího plánu či plánu 

pedagogické podpory. 

 

Žáci/kyně třídní kolektivu by si měli časem navyknout na individuální přístup 

pedagoga k žáku/yni s tělesným postižením, ale je třeba, aby k tomu byli vyučujícími 

vedeni, aby jim bylo hodnocení či redukce obsahu učiva vysvětleno. Žák/yně je veden/a 

k sebehodnocení, k uvědomění si svých pokroků ale chyb a další práci na jejich odstranění. 

 

Čábalová (2011, s. 163-176) upozorňuje na zdůrazňování především informativní 

funkce hodnocení, zaměření se na známku, zkoušení, oproti funkci formativní, motivační, 

diagnostické a výchovné.  Do výčtu dalších forem a možností školního hodnocení řadí 

například bodové a procentové hodnocení, odměny, pochvala, tresty, sebehodnocení, 

okomentované výstavky žákovských prací, cílená verbální zpětná vazba, grafická 

hodnocení formou diagramů dle definovaných kritérií hodnocení, slovní, písemná zkoušení 

hodnocená pedagogem, spolužákem, samotným žákem, portfolia žáků. 

 

Kolář, Šikulová (2005) řadí mezi funkce hodnocení funkci motivační, informativní, 

regulativní, výchovnou, prognostickou a diferenciační. 

                                                
41 „Maximální samostatnost práce je jedním z cílů vzdělávání.“ (Čadová a kol., 2015, s. 216) 
42 Školní výstupy žáka/yně s tělesným postižením jsou případně upraveny, redukovány v jeho individuálním 
vzdělávacím plánu pro daný školní rok. 
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Ø příprava na vyučování 

 Pravidelná, efektivní přiměřená domácí příprava, promyšlené zadání a množství 

domácího úkolu, propojení s praktickými životními situacemi vedou k motivaci žáka/yně 

s tělesným postižením pro další učivo, k prohloubení životních a studijních kompetencí,  

ke zpětné vazbě pro rodiče, pedagogické pracovníky i rodiče. 

Ø podpora sociální a zdravotní   

Podpora sociální a zdravotní je směřována k léčebným a režimovým opatření pro dítě 

s tělesným postižením s ohledem na jeho zvýšenou unavitelnost, výkyvovou výkonnost, 

k jeho absencím a obtížnějšímu zvládání zátěžových situací. Patří sem také podávání téma 

podávání medikace, která je pro žáka/yně s tělesným postižením nezbytná. Problematika 

podávání léků není legislativně ukotvena, pouze se doporučuje (Čadová a kolektiv, 20015, 

s. 252), jak v tomto případě postupovat. Léky by měly být podávány pedagogickými 

pracovníky/cemi pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce podle doporučení 

lékaře, na základě informací v lékařské zprávě dítěte. Léky by měly být uskladněny mimo 

dosah dětí.  Zákonní zástupci by měli předat pedagogickým pracovníkům/cím lék 

v originálním obalu včetně příbalového letáku. Je doporučováno vedení školy ukotvit 

 a objasnit tematiku podávání léků ve školním řádu. 

Ø práce s třídním kolektivem   

Je zacílena na oblast klimatu třídy, atmosféru v konkrétní třídě s individuálně 

integrovaným/ou žákem/yní, a potažmo i ve škole, ale především na zásadní roli učitele při 

výuce orientované na rozvoj žáka a jeho osobnosti (Čábalová, 2011, s. 146), který je 

vzorem pro členy třídy svými osobními postoji. 

Ø úprava prostředí  

 Pro dítě s tělesným postižením se ve školní  praxi týká stavebních úprav, úprav  

a vybavení prostředí třídy, školy vhodnými bezpečnostními  

a kompenzačními pomůckami, co největší možné bezbariérovosti školních prostor, 

odstranění prahů, umístění třídy do přízemí, zřízení relaxační koutku pro dítě s tělesným 

postižením, zřízení místnosti pro žáka/yně s tělesným postižením, kde probíhá jeho 

hygiena, vyprazdňování a případná medikace. 

 

Na jednotlivé oblasti podpory  žáka/yně s tělesným postižením je průběžně 

poukazováno formou poznámek v celé diplomové práci. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
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7 PRAKTICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU   

7.1 TÉMA VÝZKUMU 
Téma výzkumu jsem zvolila na základě denní interakce s třídním kolektivem, jehož 

součástí je i žák/yně s tělesným postižením.  Tématem práce, přínosy a úskalí integrace 

žáka/yně s tělesným postižením v běžné třídě základní školy, chci nastínit situaci v celé její 

komplexitě a z různých úhlů pohledů lidí, dětí i dospělých, kteří znají situaci z vlastního 

života, tedy „na vlastní kůži“. Všechny tyto nahlížené roviny by měly tvořit kompaktní 

celek. 

Diagram č. 1:  Vizualizace tématu výzkumu 

Zdroj: (vlastní) 

 

Intenzivní spolupráce probíhá nejen se samotným žákem/yní s tělesným postižením,  

ale také s asistentem/tkou pedagoga, s rodiči žáka/yně  s tělesným postižením, s ostatními 

vyučujícími a samozřejmě i se žáky bez postižení a s dalšími zainteresovanými stranami 

(školskými poradenskými pracovišti, logopedy, odborníky z řad lékařů apod.).   
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7.2 POSTUP VÝZKUMU 

S ohledem na cíle výzkumu byl zvolen výzkum kvalitativní. Kvalitativní typ 

výzkumu dovoluje popsat konkrétní pohledy lidí, kteří mají s  integrací žáka/yně do běžné 

třídy základní školy přímou zkušenost. „Kvalitativní výzkum je procesem dotazování 

směřující k porozumění.“ (Čermák, 2002, s. 12) 

Podle Čermáka (2002) zachycují kvalitativní výzkumy každodennost a přirozenost 

situace, komplikované momenty v životě jedince, podrobné názory dotazovaných.  

Hlavní metodou mého kvalitativního výzkumu byly proto zvoleny částečně 

strukturované rozhovory s respondenty, kteří jsou s žákem/kyní s tělesným postižením 

v každodenním přímém kontaktu. Druhou zvolenou výzkumnou metodou se stalo přímé, 

nestrukturované, nezúčastněné pozorování. Poslední kvalitativní výzkumnou metodou se 

stala analýza dokumentů. Podrobné analýze byly předloženy teoretické školní dokumenty, 

kterým byly školní vzdělávací programy dvou základních škol, na kterých probíhala 

výzkumná šetření, dvě konkrétní náplně práce asistentek pedagoga přiřazených k dětem 

s tělesným postižením a dva konkrétní individuální vzdělávací plány integrované/ho 

žáka/yně s tělesným postižením do běžné třídy základní školy. 

Třemi zmíněnými metodami43  byla zachována zásada triangulace metod. Zvolené 

metody se staly podkladem pro důkladné zmapování situace žáka/yně s tělesným 

postižením v běžné školní třídě. 

 

7.3 CÍLE VÝZKUMU 

Záměrem výzkumu bylo zmapovat terén školské integrace žáka/yně s tělesným 

postižením přímo v třídních kolektivech, kterých je žák/yně s tělesným postižením formou 

individuální integrace součástí. Výzkum předložil všem jeho aktérům možnost zastavit  

se a zamyslet se nad specifiky integrace žáka/yně s tělesným postižením, které nyní již 

vnímají jako automatickou nedílnou součást jejich života, práce. Účastníci výzkumu mohli 

tímto zreflektovat své dosavadní zkušenosti, definovat případné chyby, kterých  

se dopustili, popsat dobré kroky, kterými se vydali, definovat vnímané přínosy   

                                                
43 Viz podrobněji níže v kapitole 11.1 Zvolení metody. 
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ale i úskalí, a to nejen pro sebe. Respondenti si mohli zrekapitulovat své dosavadní 

zkušenosti práce s dítětem s postižením, ohlédnout se zpět, ale i nahlédnout dopředu. 

Respondenti nabídli čtenáři podívat se na otázku integrace žáka/yně s tělesným postižením 

do běžné třídy základní školy jinýma očima, z jiné strany. 

 

Při definování cílů bylo vycházeno především z osobních a profesních zkušeností 

badatelky s integrací žáka/yně s tělesným postižením do běžné třídy základní školy  

a z oblastí, které sama vnímá/vnímala  jako problematické.  

 

Výsledné zhodnocení výzkumu a výzkumných cílů nemá být v žádném případě 

vnímáno jako kritika, ale naopak může být vodítkem pro další zdokonalení, souhru, 

vzájemnou spolupráci všech členů, kterých se školská integrace žáka/yně s tělesným 

postižením týká. 

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ 

Seneca 
 
 
 
Diagram č. 2: Cíle výzkumu 
Zdroj: (vlastní) 

 

 

 

 

C
íle

  v
ýz

ku
m

u

Objasnit, jak  bývá žák/yně s tělesným postižením vnímán/a vrstevníky 
ve třídě. 

Zjistit, zda    bývá žák/yně s tělesným postižením pedagogy zvýhodňován/a  
oproti ostatním žákům/yním ve třídě.

Zjistit, zda je žák/yně s tělesným postižením veden/a k co největší možné 
samostatnosti.

Zjistit, zda se žák/yně s tělesným postižením účastní  hodin tělesné 
výchovy, třídních a školních výletů.
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7.4 VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Výzkumný problém se sledovaným výzkumným šetřením dotýká oblasti vnímání, 

nahlížení na  žáka/yně s tělesným postižením v třídním kolektivu: 

Ø Dospělými, a to rodiči dětí s tělesným postižením a pedagogickými 

pracovníky/cemi. 

Ø  Žáky/yněmi třídního kolektivu, a to jak samotnými žáky s tělesným postižením, 

tak žáky/němi bez tělesného postižení. 

 

Byly zformulovány 2 základní výzkumné otázky:  

1. Jaké postavení má dítě s tělesným postižením ve třídě z pohledu dětských  

a dospělých respondentů? 

2. Je žák/yně s tělesným postižením vnímám pedagogickými pracovníky odlišně 

oproti ostatním členům třídního kolektivu? 
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8 DŮVĚRYHODNOST, SPOLEHLIVOST A ETIKA VÝZKUMU 

„V  kvalitativním výzkumu je klasické pojetí validity nahrazeno širším pojmem 

důvěryhodnosti, jež v sobě obsahuje koherenci, smysluplnost, sdělnost, dialogičnost.   

Cílem není ověření hypotézy, ale rekonstrukce významu jevu, který je v centru našeho 

výzkumného zájmu, který však nemůže být zbaven vázanosti na subjekt, kontext  

a časovost.“ (Čermák, 2002, s. 14)  

Spolehlivost výzkumu byla zajištěna: 

Ø Dodržením zásady triangulace metod, a to rozhovorem, 

              pozorováním a rozborem dokumentů. 

Ø Průběžnými konzultacemi s odborníky, konkrétně s vedoucím mé  

              diplomové práce, PhDr. Josefem Slowíkem,  a  s PhD.,  

              Mgr. Lucií Pajer, PhD.44 

Ø Podrobným popisem výzkumného postupu (thick desription),  

               při kterém je čtenáři nabízena možnost vlastního vhledu, reflexe  

               a korekce. 

Ø Postupem získávání dat, který probíhal v přirozeném prostředí  

              dotazovaných, a v důvěrné atmosféře. 

 

Etika výzkumu byla zajištěna: 

V rámci výzkumného šetření bylo postupováno v souladu s etickými požadavky 

kvalitativního výzkumu. Všichni respondenti se zúčastnili výzkumu dobrovolně. 

Dotazovaní byli obeznámeni s výzkumným záměrem a byli požádáni o písemný souhlas 

s  nahráváním rozhovorů pro jejich další výzkumné zpracování, a to pod podmínkou 

dodržení anonymity. 

.  

 

                                                
44 Mgr. Lucie Pajer, Phd. působila v letech 2004 – 2010 jako doktorandka v Psychologickém ústavu 
Akademie věd Brno. V současné době se zabývá problematikou rodin s dětmi s postižením. 
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9 METODIKA VÝZKUMU 

byla po důkladném zvážení zvolena a opřena o odbornou tematickou literaturu, viz seznam 

literatury, která byla badatelkou podrobně prostudována, pravidelnými konzultacemi byla 

dozorována vedoucím práce. 

 

9.1 ZVOLENÉ METODY 
Diagram č. 3:  Zvolené metody kvalitativního výzkumu 
Zdroj: (vlastní) 

 

 

První zvolenou metodou byly individuální částečně strukturované rozhovory s oběma 

skupinami respondentů. Pro dětské respondenty byl rozhovor sestaven z několika typů 

otázek: 

Ø otázky s volbou odpovědí z nabízených variant. V rozhovoru jsou užity zřídka. 

Ø otázky s volbou odpovědí z nabízených variant a s možností jejich upřesnění. 

V rozhovoru jich je nadpoloviční většina. 

Ø otázky otevřené bez volby z nabízených variant, tyto otázky jsou založeny  

na úvaze a zamyšlení se ze strany dotazovaných. 

Ø otázky koncipovány formou nedokončených vět. 
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V rozhovorech pro dospělé respondenty byly použity otázky otevřené a několik 

nedokončených vět. Záměrně jsem v odpovědích nezvolila variantu „nevím“,  

aby respondenti byli nuceni zamyslet se a zformulovat své názory. 

Do odpovědí nebylo respondentům vstupováno, když bylo třeba, byla jim otázka 

badatelkou objasněna. Dětem byly některé otázky přiblíženy modelovými situacemi.  

Na závěr rozhovoru měli všichni respondenti možnost vyjádřit se k jeho průběhu, vyjádřit 

své pocity z něj, či jej doplnit o své postřehy. Dětští respondenti z druhého stupně,  

na rozdíl od dětských respondentů z prvního stupně, odpovídali na otázky spontánně tokem 

svých vlastních myšlenek bez opory nabízených variant.  Ve všech zrealizovaných 

rozhovorech byl termín žák/yně s tělesným postižením nahrazen konkrétním jménem 

daného žáka/yně, což v rozhovoru vzhledem k zachování anonymity není zřetelné či je to 

nahrazeno jiným, smyšleným jménem. Počet otázek v částečně strukturovaném rozhovoru 

pro skupiny respondentů se drobně lišil: 

Ø Dětským respondentům bylo položeno 18 otázek, u části otázek děti 

vybíraly odpovědi z nabízených variant, ostatní otázky byly otázkami otevřenými  

či nedokončenými větami (viz přílohy č. 1, 2). 

Ø Dospělým respondentům z řad rodičů dětí s tělesným postižením bylo 

položeno 13 otázek (viz příloha č. 3). 

Ø Dospělým respondentům z řad pedagogických pracovníků bylo položeno  

16 otázek (viz přílohy č. 5, 6), z toho ředitelům bylo položeno 11 otázek, které byly 

souhlasné s otázkami pro pedagogy (viz příloha č. 4). 

 

Druhou zvolenou výzkumnou metodou se stalo pozorování. Byla provedena dvě 

krátkodobá přímá, nestrukturovaná pozorování ve dvou rozdílných třídních kolektivech  

1. a 2. stupně ZŠ s integrovaným/ou žákem/yní s tělesným postižením. Role nezúčastněné 

pozorovatelky se ujala výzkumnice. Pro obě pozorování byly připraveny pozorovací archy 

s vytipovanými jevy a aktéry pozorování a s kritérii hodnocení. Výstupem z  pozorování 

byly vzorky událostí, které jsou, jak vysvětluje Čábalová (2011, s. 102), písemným 

autentickým popisem jevů. 
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Třetí výzkumnou metodou se stal rozbor školních dokumentů. Podrobnější analýze 

byly podrobeny teoretické školní dokumenty, a těmi byly zvoleny školní vzdělávací 

programy dvou základních škol, na kterých probíhala výzkumná šetření, dvě konkrétní 

náplně práce asistentek pedagoga přiřazených k dětem s tělesným postižením a dva 

konkrétní individuální vzdělávací plány integrované/ho žáka/yně s tělesným postižením  

do běžné třídy základní školy. V teoretické části byly předloženy ukázky z činnosti 

žáků/yň, slohové práce z jejich školních sešitů. Všechny tři zvolené výzkumné metody 

mapují výzkumné problémy v jejich komplexitě.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 VÝZKUMNÁ ČÁST 

  42 

10  VÝZKUMNÝ VZOREK 

10.1 ÚČASTNÍCI VÝZKUMU 
Diagram č. 4:  Výzkumný vzorek 

Zdroj: (vlastní) 

 

 

Všichni účastníci výzkumu měli, či mají přímou zkušenost se vzděláváním dítěte 

s tělesným postižením na základní škole. Ke spolupráci při šetření byly osloveny čtyři 

základní školy v Karlovarském kraji, o kterých bylo badatelce zprostředkovaně sděleno,  

že mají zkušenost se vzděláváním dítěte s tělesným postižením. Vedení i pedagogický sbor 

dvou z oslovených základních škol byly ke spolupráci vstřícní a s výzkumným šetřením 

souhlasily. Zbylé dvě z oslovených základních škol se po úvaze vedení základní školy  

a třídních učitelů/ek  rozhodly výzkumného šetření se nezúčastnit.  

 

Pro realizaci rozhovorů s dospělými respondenty z řad pedagogických pracovníků 

byli osloveni ke spolupráci dva třídní  učitelé/ky, jedna pedagožka a tři asistentky/i 

pedagoga, které mají různě dlouhou zkušenost se vzděláváním žáka/yně s tělesným 

postižením.  
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Do výzkumného vzorku z řad dospělých pedagogických pracovníků byli záměrně 

zahrnuti také dva ředitelé/ky škol, protože u nich integrace žáka/yně s tělesným postižením 

může začínat anebo hned předčasně končit. Jeden z nich má sám přímou zkušenost 

s výchovně vzdělávacím procesem dítěte s tělesným postižením, jelikož jej učí odbornému 

předmětu. Druhá paní ředitelka sice nemá přímou intenzivní denní zkušenost s výchovně 

vzdělávacím procesem dítěte s tělesným postižením, avšak jisté přímé nabyté zkušenosti 

s danou problematikou přeci jen má. Účastní se školních výjezdů, školních, mimoškolních 

akcí, při kterých je v přímé interakci s žákem/yní s tělesným postižením, či je přímým 

denním pozorovatelem žáka/yně s tělesným postižením.  

Pro realizaci rozhovorů s dospělými respondenty z řad rodičů dětí s tělesným 

postižením byli požádáni o spolupráci tři zákonné zástupkyně žáků/yň s tělesným 

postižením, jejichž děti jsou vzdělávány v běžných třídách základních škol.   

 

Pro rozhovory z řad dětí s tělesným postižením byli osloveni o spolupráci tři děti 

s tělesným postižením. Nejprve byl badatelkou vyžádán písemný souhlas jejich zákonných 

zástupců. Jedno dítě pochází z prvního stupně základní školy, na které působí výzkumnice. 

Další dvě děti navštěvují jiné základní školy v Karlovarském kraji. Děti s tělesným 

postižením jsou z prvního a z druhého stupně základní školy, z nich dvě jsou dívky. 

Náhodným výběrem ze strany dětí bez tělesného postižení bylo vybráno šest dobrovolných 

zástupců ze dvou  třídních kolektivů z prvního a z druhého stupně základní školy,  

ve kterých jsou vzděláváni dva výše zmínění dětští respondenti s tělesným postižením. 

Z dětských respondentů z řad dětí bez tělesného postižení byli tři chlapci a tři dívky. 
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11 POSTUP VÝZKUMU 

11.1 PŘEDVÝZKUM 

Předvýzkum byl zrealizován pro prověření a utvrzení vhodnosti zvolených 

výzkumných nástrojů. Jako první byla uskutečněna pilotní studie částečně strukturovaných 

individuálních rozhovorů, které byly otestovány na vzorku dvou dospělých respondentů, 

pedagogických pracovníků. 

Poté došlo na pilotní individuální rozhovory se vzorkem dvou dětských 

respondentů/ek, z nichž jeden je žákyní prvního stupně základní školy a druhý je žákem 

druhého stupně základní školy.   

U dětských respondentů bylo sledováno, zda rozumí formulaci a obsahu zadávaných 

otázek, zda jsou schopni formulovat jejich odpovědi, zda jsou jim srozumitelné nabízené 

varianty odpovědí a zda jsou schopni definovat vlastní myšlenky. Na základě postřehů  

a odhalení drobných chyb dětskými i dospělými respondenty ve formulaci a obsahu otázek, 

byly otázky doplněny, rozvedeny, přeformulovány, upraveny, opraveny  

co do obsahu i formy. 

Aby byl co nejpečlivěji zvolen správný typ ze široké škály pozorování, byla některá 

otestována badatelkou, v rozmezí 14 dní v třídním kolektivu dětí 1. stupně základní školy, 

jehož součástí je žák/yně s tělesným postižením.  

Jednalo se o pozorování tříděná dle Čábalové (2011, s. 102-103): 

Ø přímé; 

Ø zúčastněné; 

Ø nestrukturované  - vzorky událostí45; 

                                                      - terénní zprávy46. 

 

 

 

 

                                                
45 Vzorky událostí velmi podrobně a autenticky mapují všechny proběhlé jevy bez hodnocení. (Čábalová, 
2011, s. 102) 
46 Terénní zprávy zachycují jen zacílené oblasti pozorování doplněné o vlastní komentáře pozorovatele. 
(Čábalová, 2011, s. 102) 
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Po důkladné úvaze bylo zvoleno pro realizaci pozorování přímé (nestrukturované, 

nezúčastněné). V obou pozorováních se stala pozorovatelem badatelka. Pro obě pozorování 

byly definovány stejné činnosti pozorování, stejní aktéři. Byly připraveny pozorovací 

archy, ve kterých byl prostor pro komentáře pozorovatele, s cílem písemně předat 

objektivní písemný vzorek událostí bez hodnocení pro co nejpodrobnější zachycení detailů 

interakce v třídním kolektivu mezi jejími členy.  

 

11.2    PRŮBĚH ROZHOVORU 

Začátek rozhovoru – kontrakt 

Individuální rozhovory s respondenty byly uskutečněny v období od 1. 2. 2016  

do 29. 2. 2016. Na začátku rozhovoru byli respondenti seznámeni s jeho smyslem a cílem. 

Dotazovaní byli informováni o tom, že rozhovor slouží pouze a jen pro výzkumné účely  

mé diplomové práce. Dotazovaným bylo vysvětleno, jak jsou otázky rozhovoru 

koncipovány, u kterých otázek mohou odpověď doplnit vlastním komentářem. Dále bylo 

upřesněno časové vymezení pro náš rozhovor a dotazovaní byli ujištěni, že nebudeme 

v průběhu rozhovoru rušeni. Rozhovory probíhaly v  prostředí, které vyhovovalo 

možnostem a přáním respondentů (ve škole, u nich doma, v odlehlé a tiché části parku).  

Respondenti byli požádáni o možnost audionahrávání, kvůli následné práci s rozhovorem 

(přepis, interpretaci, zpracování a vyhodnocení rozhovoru). Po obhájení diplomové práce 

budou všechny pořízené rozhovory smazány a jejich zápisy skartovány.  Tímto byl zajištěn 

informovaný souhlas respondentů, který byl na místě i podepsán.  

Samotný rozhovor a každá jeho fáze byly nejprve prostudovány v odborné literatuře.  Jak 

doporučuje Čábalová (2011, s. 106) byla věnována pozornost jak jeho přípravě, tak  

i realizaci a vyhodnocení rozhovoru. 

S dětskými respondenty byly okruhy otázek před samotným rozhovorem přečteny  

a případně dovysvětleny před rozhovorem, či v případě potřeby i v jeho průběhu.  

Rozhovory měly časovou dotaci od 30 do 45 minut. Během rozhovoru nebylo 

respondentům do jejich odpovědí vstupováno. 
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Přepisy rozhovorů 

Audiozáznamy byly několikrát přehrány a hlavní myšlenky respondentů písemně 

zaznamenány. Myšlenky dotazovaných byly buďto citovány přímou řečí nebo shrnuty, 

interpretovány vlastními slovy výzkumnice s ohledem na zachování hlavních myšlenek 

dotazovaných.  Přepisy rozhovorů byly sumarizovány formou komentářů za dětské 

respondenty a dospělé respondenty s odkazy na přílohy47 s konkrétními přepisy 

zrealizovaných rozhovorů. 

 

11.3   PRŮBĚH POZOROVÁNÍ 

Byla zrealizována dvě přímá, nezúčastněná nestrukturovaná pozorování, při kterých 

se role pozorovatelky ujala výzkumnice. V prvním případě se pozorování týkalo 

půleného  třídního kolektivu dětí druhého stupně základní školy, jehož součástí je žák/yně 

s tělesným postižením. Vyučovací jednotka se týkala vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk a předmětu ruský jazyk. Ředitelem školy jsem 

byla představena jak třídnímu kolektivu, tak vyučující a asistentce pedagoga a byl nastíněn 

záměr a důvod pozorování. Během pozorování byly průběžně zapisovány poznámky  

do pozorovacího archu. Pozorovatelka zůstala ve třídě i během přestávky po ukončené 

hodině ruského jazyka. 

V druhém případě bylo zrealizováno přímé nezúčastněné pozorování třídního 

kolektivu dětí 1. stupně základní školy, jehož součástí je žák/yně s tělesným postižením. 

Sledovaná vyučovací jednotka se týkala vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 

vzdělávacího oboru Cizí jazyk a předmětu anglický jazyk. I v tomto případě zůstala 

badatelka ve třídě i během přestávky po skončení hodiny anglického jazyka. 

Během pozorování byly zaznamenávány do pozorovacího archu poznámky s cílem 

předat objektivní písemný vzorek událostí.  

 

 

 

 
                                                
47 Viz přílohy č. 7-12 
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11.4 PRŮBĚH ROZBORU DOKUMENTŮ 

Byly analyzovány: 

Ø dvě konkrétní náplně práce asistenta/ek pedagoga k žáku/yni s tělesným 
            postiženým ve dvou sledovaných třídních kolektivech; 
Ø dva školní vzdělávací programy základních škol, na kterých výzkumná  
            šetření probíhala. 
Náplně práce mi byly poskytnuty k podrobnému posouzení a porovnání řediteli/kami  

dvou základních škol Karlovarského kraje, na kterých probíhala výzkumná šetření (viz 

přílohy č. 15, 16). Pro zachování anonymity z nich byly vyňaty osobní informace  

asistenta/ky pedagoga. 

Ředitelé škol byli informování o plánovaném prostudování. Zapůjčení tištěné verze 

bylo odmítnuto. Na webových stránkách daných základních škol, na kterých probíhala 

šetření, byly vyhledány školní vzdělávací programy. Prostudování školních vzdělávacích 

programů bylo zaměřeno na vyhledání kapitol, které se týkají vzdělávání dětí se 

zdravotním postižením, konkrétně s tělesným postižením. Oba školní vzdělávací programy 

byli pečlivě analyzovány, vzájemně porovnány a závěry z šetření byly shrnuty. Závěr 

rozboru je shrnut v kapitole 14.3.2 Analýza školních vzdělávacích programů. 
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12 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

12.1 ANALÝZA ČÁSTEČNĚ STRUKTUROVANÝCH ROZHOVORŮ 

Na základě opakovaného poslechu audionahrávek rozhovorů byly zpracovány jejich 

přepisy (viz  přílohy č. 7 - 12).  

 

Částečně  strukturované rozhovory byla  zrealizovány s: 

Dětskými respondenty: 

Ø se třemi žáky/němi s tělesným postižením (viz příloha č. 7), 

Ø s celkem šesti žáky/yněmi  dvou třídních kolektivů s žákem/yní s tělesným 

postižením (viz příloha č. 8). 

 

Dospělými respondenty: 

Ø   se třemi  rodiči žáků/yň s tělesnými postižením (viz příloha č. 9), 

Ø   s osmi pedagogy z toho jsou dva ředitelé škol (viz příloha č. 10),    

Ø   tři třídní učitelé/ky třídních kolektivů se žákem/yní s tělesným postižením  

  (viz příloha č. 11),  

Ø   tři asistentky pedagoga žáků/yň s tělesným postižením (viz příloha č. 12). 

 

Vzorek dětských respondentů je tvořen třemi dětmi s tělesným postižení a šesti 

dětmi bez tělesného postižení. Z individuálních rozhovorů vyplynulo, že tři dětští 

respondenti s tělesným postižením jsou ve věku od 7 do 16 let, 2 z nich navštěvují rozdílné 

ročníky prvního stupně základní školy. Jeden z respondentů povinnou školní docházku 

tento školní rok započal. Třetí z respondentů navštěvuje ročník druhého stupně základní 

školy a povinnou školní docházku tento školní rok ukončuje. Respondenti jsou součástí 

třídního 16 – 28 členného třídního kolektivu. Dvě z dotazovaných jsou dívky.  

 

Z individuálních rozhovorů se ukázalo, že šest dětských respondentů ze dvou 

třídních kolektivů, jehož součástí jsou žáci/kyně s tělesným postižením, je ve věku od 9  

do 16 let.  Tři z nich navštěvují první stupeň základní školy, a s dítětem s tělesným 

postižením jsou ve třídě od prvního ročníku ZŠ. Dva z nich jsou dívky. Další tři žáci 

navštěvují druhý stupeň ZŠ, dva z nich jsou s dítětem s TP ve třídě čtvrtým rokem, třetí 
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z nich rokem prvním, protože jejich třídy byly sloučeny do třídy jedné, a to do třídy 

sportovní. Dva z dotazovaných z druhého stupně základní školy jsou chlapci. 

 

Vzorek dospělých respondentů je tvořen třemi dospělými z řad rodičů dětí s tělesným 

postižením a osmi dospělými z řad pedagogických pracovníků.  

Všichni tři dospělí respondenti z řad rodičů dětí s tělesným postižením jsou ženy, 

žádná z nich není již dlouhodobě zaměstnána. V jednom případě konkrétně od doby, kdy 

se stala matkou dítěte s tělesným postižením. Ve dvou případech již předtím, když se staly 

matkami svých starších dětí. Jedna z respondentek konkretizovala dobu, kterou je již doma 

bez zaměstnání, 17 let. 

 

 Vzorek dospělých respondentů z řad pedagogických pracovníků je zastoupen 7 

ženami a dvěma muži ve věku od 37 do 55 let, s rozdílnou délkou praxe práce s dítětem 

s tělesným postižením. Nejkratší zaznamenaná délka praxe s žákem/yní s tělesným 

postižením činí 1 rok, nejdelší 13 let. Tři z osmi pedagogických respondentů působí na  

2. stupni základní školy ve 28 členném kolektivu dětí, z toho jsou dva muži. Pedagogičtí 

pracovníci zaujímají ve škole rozdílné pracovní pozice:  

Ø dva ředitelé/ky (z toho jeden muž), dva třídní učitelé/ky kolektivu (z toho  

                jeden muž), ve kterém se vzdělává žák/yně s tělesným postižením,  

Ø jedna vyučující, která do třídy dochází na některé předměty a tři asistentky 

pedagoga. 

 

Dospělí respondenti nastiňují typ tělesného postižení dětí48, se kterými jsou v interakci.  

Ø dvě ze sledovaných dětí, z toho jeden chlapec, jsou postiženi vrozenou DMO49, 

z nich jedna dívka jejím následkem trpí spastickou kvadruparézou následkem DMO 

a jeden chlapec trpí spastickou kvadruplegickou mozkovou obrnou; 

Ø jedno ze tří sledovaných dětí trpí diplegií, následkem rozštěpu páteře 

(meningomyelokely); 

Ø dvě ze sledovaných dětí jsou imobilní a současně nejsou schopné se samy 

vyprazdňovat, docházet na toaletu (z toho jeden chlapec); 

                                                
48 Charakteristiku typu tělesného postižení dětí opírají dospělí respondenti o lékařské zprávy či o  informace 
sdělené ve zprávě z SPC,  individuálním vzdělávacím plánu. Všechny tyto informace jsou důvěrné. 
49 DMO – dětská mozková obrna. 
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Ø dvě ze tří sledovaných dětí mají přidružené postižení řeči dysartrii, z toho jedna 

dívka trpí středně těžkou formu dysartrie, jeden chlapce těžkou formou dysartrie; 

Ø dvě ze sledovaných dětí, z toho jeden chlapec mají brýlemi kompenzovanou 

zrakovou vadu; 

Ø u dvou sledovaných dětí se projevují specifické poruchy učení na základě 

primárního somatického hendikepu - dysgrafie, dysortografie, dyskalkulické obtíže. 

 

 

12.2 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ 

Badatelka pro přehlednost a srozumitelnost zpracovala výsledky z rozhovorů50 

do tabulky. 

 

Tabulka č. 6: Výsledky z rozhovorů 

Zdroj: (vlastní) 

Téma Podloženo rozhovory 

Prospěch a výkon 
dětí s tělesným 
postižením  
 

Děti s TP51: Někdy mi to jde dobře, někdy mi to jde ve škole tak trochu blbě. 
Měl jsem teď na vysvědčení52 čtyři trojky, kdybych se víc učil… 
 

Děti bez TP: Chová se jako normální inteligentní člověk. Určitě lepší než 
kdyby byl v nějaké zvláštní škole nebo tam někde.  Určitě je dobře, že je tady 
v normální škole. 
 

Rodiče dětí s TP: Petřino53 první vysvědčení bylo se samými jedničkami. 
František54 měl teď na vysvědčení55 čtyři trojky, je líný, musím ho do všeho 
nutit, kdyby chtěl, bylo by to lepší. 
 
Pedagogičtí pracovníci: Rozhodně neberu v potaz nějakou lítost, protože 
hlavu má na to, aby dělal jako ostatní a je chytřejší než třeba 1/3 třídy. 

Komentář: Odpovědi se potvrzovaly, korespondovaly spolu. 
Téma Podloženo rozhovory 

Účast žáka/yně  
s tělesným 
postižením        

Děti s TP: Ano, jezdím všude, na výlety, na výpravy do hor s přespáním,  
do divadla. Jen na bruslení nejezdím, nebruslící máme náhradní program. 
Spíš jezdím, ale ne pokaždé. Když nejedu, jsem ve škole, občas doma. 

                                                
50 Viz přílohy č. 7-12 
51 TP- tělesné postižení 
52 Vysvědčení za I. pololetí školního roku 2015/2016. 
53 Vzhledem k anonymitě respondentky bylo její jméno pozměněno. 
54 Vzhledem k anonymitě respondentky bylo jeho jméno pozměněno. 
55 Vysvědčení za I. pololetí školního roku 2015/2016. 
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na třídních, 
školních akcích 

 
Děti bez TP: 1. Bruslení ne, jinak ano. 2. Ano, účastnil se s námi několika 
výletů a určitě si je užil. 3. Byl s námi i na výletu s přespáním. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. U nás, na škole, kam dochází dcera, je to bez problémů. 
Paní učitelka s paní asistentkou ji berou i pro mě na nepochopitelná místa. 
Dcera jezdí i na  školandy do hor a po zkušenostech bere s sebou paní 
učitelka pro dceru helmu, když spolu obě spadly a potloukly se. 2. Na školy 
v přírodě třída nejezdí. Na výlety někdy syn jezdí, někdy nejezdí, když třeba 
není přítomna asistentka. Zůstává buďto ve škole, kdy má připravenou 
náhradní činnosti nebo doma. Jednou jsem s ním byla ve škole místo 
asistentky i já, po domluvě se školou. 3. Zatím měli pouze jeden výlet  
do zahrad kláštera a tam dcera jela. Na školu v přírodě dcerka nepojede, 
vzhledem k tomu, že pojedou do hor a terén je tam velmi špatný a vzhledem 
k tomu ji nemohou vzít.  Domluvily jsme se s paní učitelkou, že tedy dcera 
nepojede. Bylo by to pro ně velmi obtížné, nedivím se jim ani. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 1. Vždy, když to jde, tak žák s tělesným postižením 
jezdí s námi na akce třídy, na výlety. Někdy ovšem, například z důvodu 
přepravy, to ale nelze, viz autobusy, kde na to nejsou nachystaní. 2. Žák 
s tělesným postižením se účastní i pobytu na horách v náročném terénu, kdy 
se podílí na zvládnutí terénu a pobytu každý přítomný dospělý. 

Komentář: Respondenti se vyjadřovali ve shodě, jen se lišili ve výčtu navštěvovaných akcích, jak 
dokládají jejich autentické odpovědi. Byl vysledován rozdíl ve frekvenci účasti žáků s tělesným 
postižením na třídních, školních akcích. Respondenti užívali rozdílné pojmy často, někdy, 
většinou, vždy. Respondenti podrobně rozvádí výčet akcí, kterých se žák/yně s TP účastní či 
neúčastní. 
Téma Podloženo rozhovory 

Účast žáka/yně 
s tělesným 
postižením hodin 
tělesné výchovy 
 

Děti s TP: 1. Do osmé třídy s námi tělocvik měl, tenhle rok nemá. Cvičil 
s paní asistentkou. 2. František56 byl letos osvobozen od tělesné výchovy na 
základě žádosti maminky. 3. Ano, tělocvik mám. Cvičíme buď společně, když 
to jde, nebo děláme s paní asistentkou jiné věci, hrajeme florbal, střílíme  
na koš, protahujeme se. Naposledy jsem i šplhala.  Paní učitelka a všichni 
ostatní na můj nápad překvapeně, ale i nadšeně koukali. Zkusili jsme to. 
Všichni mi tleskali. Plavat ani bruslit jsem nejezdila. 
 
Děti bez TP: 1. Ano, účastní. Cvičí s námi, jen se jí to mění, nebo cvičí něco 
jiného s paní asistentkou, nebo dělá s paní učitelkou rozhodčí. Ano, účastní. 
Buď cvičí s námi, nebo když to nejde, tak s paní asistentkou. 2. Bruslit a 
plavat s námi nejezdila. 3. Ano, účastní. Naposledy i šplhala, to jsme všichni 
koukali, paní učitelka měla lesklé oči. 
 
Rodiče dětí s TP: Tělocviku se dcera účastní se vším všudy, i včetně 
sáňkování, šplhu. Nemám slov, z tělocviku má dcera jedničku, vždy se tomu 
smějeme. 

                                                
56 Z důvodu zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
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Pedagogičtí pracovníci: 1. Z tělocviku je osvobozený, protože to asi nemá 
smysl, když se nemůže hýbat a ostatních 28 dětí by tam bylo bezprizorních.  
2. Žák je z tělesné výchovy uvolněn. Problém nastává při přesunech po škole 
mimo úroveň podlaží, s asistentkou se toto lépe zvládá. 

Komentář: Dvě ze tří dětí s tělesným postižením jsou z tělesné výchovy osvobozeny, jak 
dokazují rozhovory. Zajímavost spatřuji v tom, že jedno ze dvou dětí, které je z tělesné výchovy 
osvobozeno, se do letošního školního roku hodin tělesné výchovy účastnil. Třetí z žáků/yň s TP se 
hodin TV účastní, jak potvrzují výčty činností realizované při hodinách TV.57 
Téma Podloženo rozhovory 

Využívá žák/yně 
s TP aktivity 
nabízené školou 
(ŠD58, ŠJ59, 
kroužky) 

Děti s TP: 1. Ano, chodím každou středu na šikulky (šikovných rukou), 
minulý rok jsem chodila na tanečky. 2. Ano, chodím do kroužku angličtiny - 
každou středu po vyučování. 
 
Děti bez TP: 1. Ano, někdy, před odpoledkou. 2. Nechodí a ani 
nechodil. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. Školní družinu nenavštěvuje. Minulý rok občas, když 
dcera chtěla, tak šla mezi děti do školní družiny. 2. Školní družinu 
nenavštěvuje. Minulý rok občas, když dcera chtěla, tak šla mezi děti do školní 
družiny.  
 
Pedagogičtí pracovníci: Ve školní družině čas žákyně s tělesným postižením 
netráví, jelikož k postižení žákyně by tam musela být asistentka  
a na tu do školní družiny nejsou peníze, pokud by si ji rodiče neplatili sami. 
Asistentka je hrazena jen po dobu výuky. Na druhou stranu, kdyby dívka 
chodila do školní družiny, mohla by její matka chodit třeba do zaměstnání. 

Komentář: Jak dokládají rozhovory dvě ze tří dětí s tělesným TP využívá školní nabídky 
zájmových kroužků, jedna žákyně s TP dochází do kroužku šikovných rukou, minulý rok se 
účastnila kroužku tanečního. Druhá žákyně s TP se pravidelně účastní kroužku anglického jazyka.  
Do školní družiny nedochází ani jeden ze tří žáků/yň s tělesným postižením.  Jedna ze tří dětí 
s tělesným postižením dochází 3x týdně do školní jídelny, před dvěma odpoledkami a jedním 
zájmovým kroužkem. 
Téma Podloženo rozhovory: 

Výhody 
společného 
vzdělávání 
v   běžné třídě ZŠ  

Děti s TP: Ano, můžu si s nimi hrát. Ano, mě to s nimi baví, je to jiné než 
s dětmi s tělesným postižením. Ano, protože si víc rozumíme než 
s dětmi postiženými. 
 
Děti bez TP: 1. Já si myslím, že to je výhoda, protože si my uvědomujeme, 
jakou máme výhodu oproti němu. Můžeme se naučit s ním vycházet a chovat 
se s ním jako s normálním člověkem, takže vlastně poznáme, v čem on to má 
těžší a zároveň i my to máme lehčí. Určitě je  
to dobrá zkušenost do života a hlavně se naučíme žít ve společnosti, kde jsou i 
takoví lidé.  2. Ne, není to výhoda, je to stejné, jako by byla nepostižená. 

                                                
57 Náplň obsahu hodin tělesné výchovy je rozpracována v individuální vzdělávacím plánu žákyně s TP. 
58 ŠD – školní družina. 
59 ŠJ – školní jídelna. 
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Rodiče dětí s TP: 1. Hlavní přínos vidím v tom, že je mezi normálními dětmi 
a vzájemně spolupracují. 2. Pro mě je to velmi psychicky přínosné i pro mou 
dceru, ale i pro ostatní děti, protože si uvědomí, že nejsou všichni zdraví a 
v pohodě. Zdravé děti pomáhají těmto dětem jít směrem dopředu.  3. Dcera 
chce být veterinářkou, je chytrá. Může si svůj sen tímto splnit, ze speciální 
školy by si ho splnit nemohla. Chtěla jsem, aby chodila na ZŠ, pak má lepší 
možnosti dalšího vzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci: Děti v třídním, školním kolektivu si zvyknou  
na to, že ve společnosti jsou mezi námi lidé se zdravotním postižením, 
s tělesným postižením, dříve selektovaní, dnes naštěstí integrovaní a naučí  
se s nimi žít a vnímat je jako normální součást společnosti. Dítě s tělesným 
postižením je ve skupině vrstevníků, což je pro něj to nejdůležitější, být 
dítětem. 

Komentář: Respondenti jednotně vnímali, až na jednu výjimku z řad dětí bez TP, jako výhodu, 
pozitivum, být ve třídě s tělesně postižením žákem/yní a detailně objasňují proč. Pozitivum 
vnímají především v oblasti komunikační, empatické, z hlediska osobních přínosů, které jim tato 
zkušenost pro další život přináší, z hlediska empatie, sociální percepce. Totéž potvrdili svými 
výpověďmi žákyně/žák s tělesným postižením. Individuální reakce se lišily v odůvodněních 
vzhledem k věku, životním a profesním zkušenostem respondentů.  
Téma  Podloženo rozhovory: 

Bývají děti 
s tělesným 
postižením 
v běžné třídě ZŠ 
zvýhodňovány 

Děti s TP:  1. Ano, při psaní. Jinak ne. 2. Ano, při psaní píši méně 
řádků než ostatní děti. 3. Ano, při psaní a při ruském jazyce. 
 
Děti bez TP: 1. Určitě ne, myslím si, že je brán úplně stejně jako my ostatní. 
2. Při písemce má toho třeba méně, protože by to nezvládl, ale neberu to, že 
je mu nadržováno. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. Ze strany pedagogů na škole, kam dochází má dcera, 
vůbec, v žádném případě. 2. Jsou na něj všeobecně hodnější. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 1. Myslím si, že ano, ze začátku práce s nimi člověk 
dítěti s tělesným postižením i nevědomky pomáhá zbytečně moc, ulehčuje jim 
práci, ale časem se naučí nechat to na nich, stejně jako u ostatních dětí ve 
třídě. Obecně si myslím, že pokud člověk nepracuje s dětmi s tělesným 
postižením, má tendence je litovat, nadržovat jim, zastávat se jich, 
kompenzovat jim tu životní „nespravedlnost“. Pedagog by se měl od toho 
oprostit, a podat i třídnímu kolektivu, proč např. někdo může psát kratší úsek 
textu, nebo proč si může odpočinout, změnit polohu, činnost apod. Nastavená 
pravidla a důslednost by měly platit pro každého ve třídě bez výjimky, bez 
rozdílu, aby nedocházelo „k pocitům nespravedlnosti“. Toto má v rukou 
pedagog a měl by si s tím poradit.  Ale je to velmi individuální a záleží  
na charakteru a postoji každého vyučujícího. 2. Tak u mě tedy určitě ne. 
Myslím, že to není nejvhodnější způsob. Já s ním jednám jako se všemi jinými. 
3. Domnívám se, že ne. Je bráno normálně. Záleží na tom, jak se to ve třídě 
 a ve škole nastaví, vysvětlí. V rukou to má především vyučující, a pokud je 
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zkušená, nemělo by k tomu dojít. 4. Domnívám se, že ne. Je bráno normálně. 
5. Já naopak, z mého hlediska, bych brala trochu větší ohled než kolegové. 

Komentář: Děti bez TP si uvědomují limity žáka/yně s tělesným postižením v oblasti jemné 
motoriky a tudíž i písemného projevu. Dětští s tělesným postižením shodně potvrdili, že mají 
výhodu oproti ostatním dětem ve třídě a to při písemném projevu. Jeden ze tří dotazovaný vnímá 
určité výhody oproti ostatním plynoucí z jeho postižení při ruském jazyce.  
Je překvapující, že respondent zmínil pouze jeden ze dvou cizích jazyků, kterým  
se ve škole učí. 
 
Dospělí respondenti z řad pedagogických pracovníků se v odpovědích různili. Jedna 
z respondentek uvedla, že na počátku její praxe vnímala u sebe, i u kolegyň, rozdílný přístup 
k dítěti s tělesným postižením vůči ostatním žákům/yním v třídním kolektivu.  Počáteční rozdíly 
ve vnímání dětí ve třídě se však, dle jejího názoru, nabytými pedagogickými zkušenostmi stírají. 
Téma Podloženo rozhovory 

Bývají děti s TP 
znevýhodňovány? 

Děti s TP:  Ne. 
Děti bez TP: 1. Ano, když máme tělocvik. Ano, nemůže hrát fotbal, chodit, 
nepoužívá nohy, nemůže s námi lyžovat, bruslit. 2. Nemůže prostě dělat různé 
sporty a zábavu třeba, kterou by chtěl dělat. 3. Nemůže se pohybovat. Je na 
vozíčku. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. Komplikace s  umístěním syna již na 1. stupeň byly 
ohromné. V našem městě nám na všech školách rovnou řekli, ať umístím 
Františka60 na speciální školu. Pomohlo nám SPC61  
a ředitelka stacionáře. Při přechodu na druhý stupeň se problém opakoval. 
Nakonec nám vyšel vstříc ředitel jedné ZŠ v našem městě, kterého krátce  
na to vystřídal ředitel nový. Třídy byly tento rok sloučeny, chodí tudíž  
do sportovní třídy a je v ní 28 žáků.  Ve třídě byly dvě asistentky pedagoga. 
 
Pedagogičtí pracovníci:  Ale vnímám možné úskalí v blížícím se přechodu 
žáka s tělesným postižením na stupeň 2., na jinou základní školu, a to 
především ve změně prostředí, spolužáků, ve změně asistenta/ky pedagoga, 
žák má na ni velmi silnou vazbu. Budu usilovat o možnost přechodu žáka 
spolu s asistentkou. To vše proběhne v období psychického a fyzického 
dozrávání žáka. 

Komentář:  Rozhovory ukázaly, že nikdo s dotazovaných se nedomnívá, že by dítě s TP bylo 
znevýhodňováno konkrétní osobou.  Všichni respondenti vnímají znevýhodnění dítěte s TP 
v rozdílných okolnostech, v socializačním procesu, postavení dítěte s TP, v samotném 
somatickém postižení dítěte s TP. 
 
Odpovědi dětských respondentů s  tělesným postižením se významně lišily s odpověďmi dětských 
respondentů bez TP. Dětští respondenti bez TP shodně reagovali, že dítě s TP znevýhodňuje 
samo postižení. Nevýhody definují především v pohybových limitech dětí s tělesným postižením,  
v omezeními  hybnosti a jejich možnostech sportovního a společenské vyžití dle vlastní chutě.  
Sami dětští respondenti s tělesným postižením v jednoznačné shodě nevnímají nevýhody oproti 

                                                
60 Vzhledem k zachování anonymity respondentka bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
61 SPC – speciálně pedagogické centrum. 
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ostatním dětem v třídním kolektivu. Domnívám se, že rozpor v reakcích dětských respondentů lze 
hledat ve snaze žáků/yň  s tělesným postižením srovnávat se, vyrovnávat se vrstevníkům bez 
postižení, jak uvádí Vágnerová (2014, s. 175).  
Dospělí respondenti z řad rodičů dětí s TP vnímají znevýhodnění dětí s tělesným při samotné 
školní socializaci62, při umístění dítěte na 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ či střední školu.  Názor 
rodičů dětí s TP sdíleli i tři respondenti z řad pedagogických pracovníků. 
 
Dva pedagogičtí pracovníci vnímají znevýhodnění dítěte s TP ve všudypřítomných bariérách, 
které je nuceno dítě s TP překonávat a to především za účasti a pomoci druhé osoby. 
Téma Podloženo rozhovory 

Vztahy v třídním 
kolektivu 

Děti s TP: 1. Přestávky trávím bez paní asistentky, s kamarády.   
2. Telefonujeme si a také si občas píšeme, skypujeme. 3. Někdy jo, jdeme 
třeba do kina. Trávím je spíš sám, na mobilu. S nikým moc ne, spíš sám.  
4. Spolužáci se ke mně chovají slušně, protože já se k nim chovám tak 
jako oni, oni se ke mně chovají slušně, tak proč bych se já k nim 
neměla chovat slušně. 
 
Děti bez TP: 1. No, já bych řekl, že jak někteří. Někteří se k němu chovají 
hezčeji, jiní hůř. Ale ti co se chovají hůř, se tak chovají ke všem. 2. Jako 
k sobě rovnýmu, určitě. Se chovají  stejně jako k ostatním. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. Ano, domnívám se, že ze strany vrstevníků určitě je dítě 
s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou, zažily jsme to v lázních 
i v mateřské škole. Záleží vždy na tom dítěti samotném, jestli je zlé či nikoliv, 
jestli to mají v sobě. Ale děti ve třídě u Petry63 jsou hrozné hodné, nemá 
problém. Ze strany vyučujících či asistentky ne. 2. Tam ty děti se chovají 
opravdu moc hezky. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 1. Ve třídě to je těžké, jakože by stále zapojovali to 
ne. Jako jdou k němu, nebo když mají někdy pracovat skupinově, tak se 
k němu přiřadí, ale že by se s ním kamarádili, tak to ani ne. Jeden žák denně 
Františka zdraví a plácne si s ním. Je to dáno i spojením dvou tříd A, B 
v jednu. Jdou tam vidět odstupy, nebyli zvyklí z té druhé třídy. 2. Řekla bych, 
že do dění spíše nakukuje, projíždí, sleduje, mohla by víc. Myslím si, že děti ji 
samy nevyhledávají v té třídě. Berou ji, ale nevyhledávají 3. Myslím si,  
že ze strany dětí u nás riziko šikany nehrozí. Je to o vedení ze stran dospělých 
a ještě tím, že je blízko dospělá osoba, je to téměř nemožné. Ale vím 
z doslechu, že v jiných kolektivech to možné je. Spíš si myslím, že je 
hypotetické riziko ze strany dospělých, asistentů…ale vše záleží na jedinci.  
4. To já si zase nemyslím.  I tím, že děti vidí, že je asistent ve třídě, by si to 
ani nedovolili. To samé učitelé…vůbec si nemyslím, ba naopak.  5. Dítě je 
bráno kolektivem jako rovnocenný partner. Přestávky tráví dle své volby, 
s ohledem na další vyučovací hodinu, vlastní relax, náladu a přípravu na ni. 

                                                
62 Viz plánovaná aktualizace Školského zákona 82/2016 Sb., viz katalog podpůrných opatření pro žáky 
s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění, kapitola 4.8 
Podpora sociální a zdravotní, s. 238 – 260.  Podpora sociální a zdravotní je osmou oblastí podpory. 
63 Vzhledem k zachování anonymity respondentky bylo její křestní jméno pozměněno. 
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V blízkosti je vždy dospělá osoba, ale ne přímo u něj. Minulý školní rok jsme 
dítko s tělesným postižením více nabádaly, ať jde mezi děti, ať není  
u dospělého, nyní je to pro něj zcela automatické. Záleží také velmi na jeho 
aktuálním rozpoložení. 

Komentář:  Respondenti se v pohledu na vztahy v třídním kolektivu významně odlišují. Zásadní 
rozdíl je patrný v pojetí dětských respondentů oproti pojetí respondentů dospělých. 
 

Nápadná je také rozlišnost vnímání vztahů v třídním kolektivu dětmi 1. stupně základní školy, 
které vztahy vnímají jako dobré a shodují se na společném trávení přestávek, a dětmi 2. stupně 
základní školy, již rozlišují vztahy podle aktérů ve třídě a ne vždy tráví žáci čas pospolu.   
V odpovědích  žáků/yň  2. stupně ZŠ se objeví příslovce občas, někdy, někdo.  
 
Rodiče dětí s TP kvitují dobré, kamarádské vztahy v současných  třídních kolektivech jejich dětí.  
 

Šest respondentů z řad pedagogický pracovníků vidí žáka/yně s tělesným postižením pasivně 
v interakci se členy v třídním kolektivu. Pouze v jednou  případech z osmi hodnotil pedagogický 
pracovník vztahy v třídním kolektivu za vřelé, kamarádské. V druhém případě popisoval 
pedagogický pracovník vztahy v třídním kolektivu za rovnocenné, jak dokládá jeho sdělení. 
Téma  Podloženo rozhovory 

Role, pozice 
asistentky 
pedagoga ve třídě 

Děti s TP: 1. Je fajn, je jako kamarádka. Známe se hodně let, proto ji mám 
ráda. Voláme si i do lázní, i se třídou, vídáme se i o velkých prázdninách.  
Když chybí paní asistentka, zastupuje ji třídní paní učitelka nebo jiná 
vyučující.  2.  Paní asistentka mi pomáhá hodně moc, protože mě třeba 
zvedne, hraje si se mnou, povídá si, obléká mě, když jdeme třeba na oběd, 
cévkuje mě. 3. Ta minulá moc příjemná nebyla,  
ale tahle je moc fajn. Když asistentka chybí, pomáhá mi druhá asistentka  
ve třídě nebo jsem i doma. 
 
Děti bez TP:  1. Ano, protože pomáhá i ostatním dětem. 2. Ano, je to lepší 
než v jiných třídách. 3. Ano, pomáhá dětem i učitelkám. 
 
Rodiče dětí s TP: 1. Asistentka mi posílá fotografie z výuky jako zpětnou 
vazbu, cévkuje dceru, samozřejmě bych do školy na cévkování dojížděla, ale 
jsem velmi ráda, že byla ochotná, velmi mi to pomůže. 2. Řešili jsme situaci 
s asistentkou, měla výrazné osobní problémy, což se velmi odráželo  
i na vztahu k mému synovi, a na Františkovi64 to šlo znát. Nechodil rád  
do školy. Řešili jsme to s třídní učitelkou, která mě na to upozornila, 
obrátila jsem i na ředitele školy, došlo ke zklidnění. Paní asistentka  
je momentálně v dlouhodobé pracovní neschopnosti. František má 
druhou asistentku, která ve třídě také působí k jinému žáku. Syn se 
hned do školy těší, hned se „zvednul“, je veselejší. Zítra  
se má syn seznámit s novou paní asistentkou. Pokud paní asistentka 
chybí, tak se nabídla druhá paní asistentka ve třídě, párkrát jsem tam 
byla i já, občas je syn doma.  

                                                
64 Vzhledem k zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
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Pedagogičtí pracovníci: 1. Jsem takový prostředník mezi třídní učitelkou 
a mamkou, funguje to. 2. Asistentka pedagoga je prodlouženou rukou 
pedagoga ve třídě. Funguje mezi nimi již naprostá souhra. Asistentka 
žákyni pomáhá především s oblékáním, svlékáním, přemísťováním, 
cévkuje ji před odpoledním vyučováním, kroužkem či na celodenním 
výletě či výletě s přespáním, pomáhá jí při hodině dle potřeby. 
Asistentka pedagoga zatím chyběla jen krátkodobě a to její pracovní 
náplň nahradila vyučující ve třídě, třídní učitelka. 3.  To velmi závisí na 
tom, jakou má asistentka povahu, tam to není o vzdělání, je to o vztahu a její 
pracovní náplni, na individualitě každého člověka. Zastupující asistentka 
pedagoga je typ stále dobře naladěného pohledného člověka, což  
se na žáku s tělesným postižením odráží, pookřál, těšil se do školy. Na druhou 
stranu předchozí asistentka byla spíše stažená do sebe, depresivní, což se na 
žáka přenášelo. Dlouhodobou nepřítomnost asistentky pedagoga jsme řešili 
jejím zástupem. Nyní jsme přijali asistentku novou. 4. Pomáhám 
v sebeobsluze, oblékání, svlékání, v cévkování, v přenášení. Při hodinách 
dopomáhám s psaním, při výtvarné výchově, rýsování a hodně při 
praktických činnostech. Při tělocviku hodně také dopomáhám výrazně více. 
V době mé krátkodobé nepřítomnosti mě zastupuje třídní učitelka či vyučující 
na daný předmět. 

Komentář: Dětští respondenti s tělesným postižením hodnotili asistentku pedagoga především na 
základě sympatií, vzájemných vztahů. Hodnocení minulé asistentky pedagoga vyznělo 
v jednom případě negativně. Dětští respondenti bez tělesného postižení v jednoznačné shodě 
kvitovali přítomnost asistentky pedagoga ve třídě, protože pomáhá i ostatním žákům/yním  
ve třídě, učitelům, jak potvrzují reakce dětí. Dospělí respondenti z řad rodičů dětí s tělesným 
postižením ve dvou případech ze tří ocenili fungující spolupráci s asistentkou pedagoga.  Dospělí 
respondenti z řad pedagogických pracovníků stavili do popředí roli asistenta/ky pedagoga ve třídě, 
a to, jak pro dítě s tělesným postižením, tak pro vyučující/ho. 
Téma Podloženo rozhovory 

Samostatnost, 
sebeobsluha 
žáka/yně s TP, 
formy a intenzita 
poskytované 
pomoci 

Děti s TP: 1. Někdy ano, když mi něco spadne, zvednou mi to.  
2. No někdy. Někdy mi pomůžou i otevřít učebnici. 
 
Děti bez TP: 1. Ano. Někdy jí pomohu, když nestíhá, nebo jí třeba něco 
paní učitelka nebo paní asistentka dopíše, ale snaží se. 2. Ano, třeba 
při psaní dlouhých vět, dopisuje za ni paní asistentka.  
 
Rodiče dětí s TP: 1. Snažíme se, ale je pravda, že je víc rozmazlován.  
2. Velmi se o to snažím, ano, ale přistihnu se, že mnohdy udělám leccos za 
dceru, abychom stihly včas vyrazit např. do školy, nebo abych si ušetřila 
práci. Ven ji samotnou nepouštím, u nás v místě bydliště to není ani možné, 
zajede do díry, a jak se zvedne sama? 3. Ano, ze strany pedagogů, asistentky 
je dcera vedena k co největší samostatnosti, přála jsem si to. Potřebuje to pro 
život. 4. Tím, že má asistentku, tak tam tak velká samostatnost tolik není a syn 
se velmi stydí, tak je to s ním těžké. Syn si na to hodně zvyknul. 5. Určitě, ale 
asistentka musí být nabádána třídní učitelkou, ale teď již mnohem méně, aby 
vše nechávala na dceři a neděla „to“ za ni. 
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Pedagogičtí pracovníci: 1. Myslím si, že ano, že vedeme žákyni s tělesným 
postižením k co největší možné samostatnosti, ale je pravda, že i díky tomu, že 
je v tom pedant třídní učitelka, která mě  
i děti vždy upozorní, abychom nedělali činnosti za žákyni, které je schopná 
dělat sama, jinak bych jí asi pomáhala nevědomky více než je třeba.  Tento 
rok mi přijde, že je oproti minulému roku dívka samostatnější. 2. Já osobně 
jsem dlouhodobě65 zastupovala chybějící Františkovu asistentku a i dnes 
krátkodobě zastupuji jeho asistentku novou. Svlékání  
a oblékání před a po vyučování zajišťuje Františkovo maminka, stejně tak 
jako jeho vylučovací potřeby. Výjimečně se stávalo, že to zajišťovala jeho 
bývalá asistentka, nebo když to bylo potřeba nebo když jsme byli na výletě 
přes noc. Sám žák nevylučuje. Dopomáhám Františkovi se  psaním látky  
do sešitu, nebo dostává i počítač. 

Komentář:  Dětští respondenti s tělesným postižením vnímali míru pomoci, která je jim 
poskytována pouze v případech nezbytně nutných. Dětští respondenti bez TP  
se domnívají, že bývá pomáháno žáku/yně s TP především v jeho písemném projevu. 
Dospělí respondenti z řad pedagogických pracovníků ve třech případech z osmi přiznávají,  
že mnohdy je jejich míra pomoci žáku/yni s tělesným postižením neopodstatněně a nevědomě 
vyšší nežli je třeba. Tuto výpověď potvrzují i rodiče dětí s TP. 
Téma Podloženo rozhovory 

Hodnocení 

žáka/yně s TP 

Pedagogičtí pracovníci:  1. Pokud znám dobře diagnózu dítěte, tak si 
nejsem. Vycházím také z individuálního vzdělávacího plánu66 a redukce 
učiva67, co žák měl umět. 2. Já ho hodnotím za vědomosti. 3. Žák byl 
hodnocen slovně, tímto bylo možno lépe zohlednit zlepšení nebo snahu.  
4. Ne. Známkami ji hodnotí třídní učitelka či jiná vyučující ve třídě, já ji 
dávám pouze zpětnou vazbu, co žákyně zvládá sama či s pomocí a v jaké míře 
je pomoc potřeba. Dle toho se žákyní vyučující dále pracuje. Naučily jsme se 
přihlížet k jejímu aktuálnímu fyzickému i psychickému rozpoložení. Učivo je 
redukováno v individuálním vzdělávacím plánu. Jednáme s ní, jako 
s ostatními dětmi ve třídě. Průběžně jí obě dáváme, vyučující i ostatním 
v kolektivu, průběžnou slovní zpětnou vazbu. Děti se hodnotí i samy. 

Komentář: V naprosté většině z dotazovaných bylo respondenty zodpovězeno, že si bývají  
při hodnocení žáků/yň s tělesným postižením jistí. Jedna respondentka zmínila nejistotu  
při hodnocení na začátku své praxe při práci s tělesně postiženým žákem, ale zkušenostmi  
se nejistota vytratila. Jak vyplynulo z rozhovorů, pouze jeden respondent hodnotil žáka/yni 
s tělesným postižením slovně68. Ostatní dotazovaní žáka/yni  s tělesným postižením klasifikovali 

                                                
65 Jak vyplynulo z  rozhovoru, viz příloha č. 6, asistentka je přiřazená k jinému žáku/yni ve třídě,  
ale dlouhodobě, 3 měsíce, zastupovala asistentku přiděleného k žáku/yni s tělesným postižením.  Měla tudíž 
na starosti žáky dva. 
66 IVP – individuální vzdělávací plán upravuje§ 6 vyhláška č. 147/2011 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, mění ji 
s účinností od 1. 9. 2016 vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a žáků nadaných. 
67 Viz Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení 
nebo závažného onemocnění, kapitola 4.5 Úpravy obsahu vzdělávání., s. 184 – 210. Úprava obsahu 
vzdělávání je pátou oblastí podpory. 
68 Slovní hodnocení má svá pravidla, viz Čábalová (2011, s. 166 – 168). 
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(známkovali). Slovní hodnocení, dle jednoho z respondentů, používá třídní učitelka jako 
doplňující průběžnou zpětnou vazbu žákům/yním a motivační prostředek. 
Téma Podloženo rozhovory 

Další spolupráce 
pedagogických 
pracovníků a 
rodičů, získávání 
informací 

Rodiče dětí s TP: 

Pedagogičtí pracovníci: 1. Problém s  financemi vidím v tom slova smyslu, 
že bychom si samozřejmě přáli, abychom tu měli výtah, ale to jsou milionové 
investice. Město proti tomu také nic nemá, ale nedají se najednou  
na všech školách zřídit výtahy i vzhledem k jejich technickému řešení.  
U nás by se výtah musel postavit mimo školu, a budovu. 2. Ano, finanční 
zdroje z krajského úřadu jsou účelně zacíleny, vždy nám bylo vyhověno 
v plném rozsahu, spolupráce s pověřenou pracovnicí krajského úřadu je 
vynikající. Zapojujeme se do Rozvojového programu MŠMT Kompenzační 
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením69. Zřizovatel byl 
ochoten  uhradit schodolez, avšak žák se na něm bál a rychlejší je manuální 
vytažení žáka i s vozíkem.  3. Myslím si, že jsou poskytovány velké peníze  
na pomůcky, ale bylo by jich více třeba pro asistenta do školní družiny.  
4. Od paní z SPC, ze školení od holek, které mají zkušenosti, 
 i porovnávám, co děláme my. Ale je pravda, že jiné asistentky mají  
na starosti děti spíše s jinými obtížemi než s tělesným postižením, jako 
asistentka pro dítě s tělesným postižením tam sedím jenom já. Hodně 
získáváme informace od kolegyně, která má velké zkušenosti s tělesně 
postiženími, zejména v oblasti sportu s tělesným postižením a tyto podněty 
pro práci při tělocviku nám s třídní učitelkou velmi chyběly. 

Komentář: Dospělí z řad pedagogických pracovníků vyjádřili shodné pozitivní názory. Chválili 
fungující a oboustranně vstřícnou spolupráci s rodiči, kromě jedné výpovědi.  V tomto případě 
byla spolupráce s rodiči dobrá do doby, než školou bylo požadováno „něco navíc“, připojení  
k internetu. 
 
Dospělí respondenti z řad pedagogických pracovníků kvitují spolupráci s rodiči. Interakci s SPC 
hodnotí jak rodiče dětí s TP, tak pedagogičtí pracovníci jako dobrou. Jeden respondent (ředitel 
školy) se domnívá, že řešil další vzdělávání žáka s tělesným postižením, které podle něj spadá 
do  kompetence SPC. Dva pedagogičtí pracovníci vypovídají, že potřebné informace a náměty  
při vzdělávání žáka/yně s TP v běžné třídě ZŠ čerpají spíše z jiných zdrojů, především 
z profesních zkušeností svých kolegů. 
 

 

 

                                                
69 Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č.j 
MSMT – 43229/2015-1.  
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12.3 ANALÝZA POZOROVÁNÍ 
Pro obě uskutečněná přímá pozorování byly připraveny stejné pozorovací archy70, 

viz přílohy č. 13, 14. Pozorovatelé  si do něj průběžně formou vzorku událostí evidovaly 

vysledované postřehy.  Jak vysvětluje Čábalová (2011, s. 102), vzorky událostí jsou 

oproštěny od vlastního hodnocení pozorovatele. 

Během obou pozorování byly pozorovatelem sledovány tyto činnosti a tito aktéři  

na základě stanovených hodnotících kritérií, viz tabulka níže:  

Tabulka č. 11: Cíle pozorování a jejich hodnotící kritéria 

Zdroj: (vlastní) 

Sledované činnosti, sledovaní aktéři:   Hodnotící kritéria:  

Průběh a naplnění výchovně vzdělávacích cílů71       

během vyučovací jednotky. 

Hodnocení splnění stanovených 
pedagogických cílů u žáků třídního 
kolektivu. Uplatňoval/y vyučující selektivní 
přístup ke slabším žákům. Užití kinetického 
stylu učení, střídání aktivit v hodinách, 
relaxačních prvků ke snížení únavy. Použití 
podpůrných opatření vyučující/m, asistentkou 
pedagoga při naplnění vzdělávacích cílů 
v souladu s náplní práce asistenta pedagoga  
a individuálního vzdělávacího plánu dítěte72 
s TP. 

Uplatnění komunikativních klíčových 
kompetencí73   u všech žáků/yň v průběhu 
vyučovací jednotky, jejich porovnání  
se žáky/němi s tělesným postižením. 

Hodnocení srozumitelnosti a souvislosti 
verbálního projevu žáka/yně s tělesným 
postižením. Hodnocení slovní zásoby 
verbálního projevu žáků/yń třídního 
kolektivu, obzvlášť žáka/yně s tělesným 
postižením. Zapojoval se aktivně žák/yně 
s TP se do třídního dění, třídních vztahů. 

Uplatnění pracovních kompetencí u  žáků/yň 
třídního kolektivu, zaměření se na uplatnění 
pracovních kompetencí u žáků/yň s tělesným 
postižením. 

Projevovali žáci/kyně  bez tělesného 
postižení o učivo aktivní zájem. Projevoval 
žák/yně s tělesným postižením o učivo 
aktivní zájem.  

Uplatnění kompetencí k učení u  žáků/yň třídního 
kolektivu, zaměření se na uplatnění kompetencí 

Aktivizuje vyučující, AP žáky/ně k práci, 
aktivizuje vyučující, AP žáky/ně s tělesným 

                                                
70 Badatelka čerpala inspiraci pro sestavení pozorovacího archu ze záznamu hospitace, který je používán 
jedním z ŘŠ. 
71 Pokud nebyly cíle vyučující/m ústně sděleny na začátku vyučovací jednotky žákům/yním, byly badatelkou 
ústně dozjištěny od vyučující/ho. 
72 Prostudování individuálního vzdělávacího plánu předcházelo pozorování jako jedno z jeho  hodnotících 
kritérií, viz kapitola níže 14.3.3. 
73 Podrobný výčet a definice jednotlivých ze šesti klíčových kompetencí si může čtenář dohledat  
na www.rvp.cz. 
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k učení u žáků/yň s tělesným postižením. postižením výrazněji oproti ostatním 
žákům/yním ve třídě. Udržel/a  vyučující 
pozornost žáků/yň. Byly při výuce uplatněny 
mezipředmětové vztahy. Hodnotí žák/yně 
s tělesným postižením klady a zápory své 
práce, obhájí je, pracuje se zjištěnou chybou 
tak, aby byla odstraněna. 

Uplatnění kompetencí sociálních a personálních  
u  žáků/yň třídního kolektivu, zaměření se  
na uplatnění sociálních a personálních 
kompetencí u žáků/yň s tělesným postižením 

Hodnocení účasti žáků/yň třídního kolektivu, 
zvlášť žáka/yně s tělesným postižením  
na příjemné atmosféře ve skupině.  
Spolupráce žáka/yně s tělesným postižením 
ve skupině, s pedagogem, s asistentkou 
pedagoga. Aktivita žáka/yně s tělesným 
postižením při práci v hodině, o přestávce. 

Atmosféra v třídním kolektivu. Hodnocení pedagogické komunikace směrem 
k třídnímu kolektivu, směrem k žáku/yni 
s tělesným postižením. Hodnocení atmosféry 
důvěry mezi vyučující/m a žáky/yněmi. 
Hodnocení přátelské atmosféry mezi členy 
třídního kolektivu. Hodnocení vtipného, 
zajímavého, zábavného, praktického podání 
učiva ze strany vyučující/ho směrem  
k  žákům/yním  jako ke svým rovnocenným 
partnerům. Používá vyučující, asistent/ka 
pedagoga pozitivní motivaci a hodnocení 
žáků/yň. 

Trávení přestávek žáky/němi ve třídě, s 
asistentkou pedagoga, vyučující. 

Hodnocení samostatnosti o přestávkách 
žáka/yně s tělesným postižením vzhledem  
k jeho somatickému postižením. Hodnocení 
vstupu asistentky pedagoga, vyučujících  
do aktivit žáků/yň o přestávkách. Hodnocení 
využití relaxačně pohybových chvil 
žáky/yněmi třídního kolektivu. 

Způsob a míra pomoci, podpory žáku/yni 
s tělesným postižením, kým. 

Hodnocení míry a způsobu pomoci žáku/yni 
s tělesným postižením  
v souladu s   podrobným definováním 
v individuálním vzdělávacím plánu, 
v pracovní náplni asistentky pedagoga. 
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Analýza dvou přímých pozorování 

V prvním případě se jednalo o přímé nestrukturované nezúčastněné pozorování74  

ve třídě žáků 2. stupně základní školy, proběhlo v půleném třídním kolektivu během jedné 

vyučovací hodiny ruského jazyka, i s přestávkou  

po hodině trvalo 55 minut. Formy práce v hodině byly vyučující/m zvoleny s cílem 

individuálního upevnění učiva a procvičení konverzačních témat. Ke skupinové práci  

či cizojazyčným dialogům mezi žáky nedošlo.  Žák s tělesným postižením celou hodinu 

výrazně pokašlával, nenapil se, ani mu to nebylo nabídnuto. Asistentka pedagoga  

i vyučující verbálnímu sdělení žáka rozuměly, badatelka nikoliv. 

Během vyučovací jednotky došlo k naplnění především komunikativních kompetencí 

v práci žáků. Žáci/kyně, i žák s tělesným postižením byli opakovaně vyučující nabádáni  

ke správné výslovnosti, byla jim opakovaně vysvětlována. Cíle hodiny, který vyučující 

sdělila žákům/yním  na začátku hodinu, byl naplněn. Atmosféra v třídním kolektivu byla 

přátelská, velkou měrou k ní přispěl postoj vyučující, její zábavná, nenudná forma výkladu, 

rovnocenná, podporující verbální i neverbální komunikace vedená od pedagoga směrem 

k žákům/yním a k asistence pedagoga. Žáku/yni s tělesným postižením instrukce vyučující 

předkládala opakovaně, srozumitelně, totéž bylo z  její strany vyžadováno  

od žáka s tělesným postižením. Asistentka pedagoga pomáhala žáku s tělesným postižením 

s listováním v učebnici, v sešitu, s orientací v textu a s písemným zápisem do školního 

sešitu.   Pomohla žáku s tělesným postižením vyndat věci z aktovky a připravit na další 

vyučovací hodinu. Míra dopomoci žáku s tělesným postižením asistentkou pedagoga byla 

přiměřená, v souladu s IVP. Myslím si, že mohla být zvolena, dle IVP, ústní forma 

prozkoušení slovní zásoby u žáka s TP. Spolužáci žáku s tělesným postižením během 

pozorování neasistovali. 

O přestávce si došli žáci/kyně bez tělesného postižení pro své věci do kmenové třídy  

a vraceli se zpět. Žák s tělesným postižením zůstal ve třídě s vyučující sám, nedošlo tudíž 

k žádné interakci a komunikaci mezi žáky/němi třídního kolektivu. Asistentka pedagoga 

došla žáku s tělesným postižením do kmenové třídy pro batoh s učebnicemi. Vyučující  

si připravovala pomůcky na následující hodinu. Atmosféra v třídním kolektivu byla 

přátelská, velkou měrou k ní přispěl postoj vyučující, její zábavná, nenudná forma výkladu 

                                                
74 Dělení dle  Čábalové (2011, s. 102-103) zohledňuje účast pedagoga.  Pozorovatel přímo pozoruje kolektiv, 
jeho některé jevy, ale není jeho součástí. 
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a komunikace směrem k žákům. Během hodiny nedošlo ke střídání činností, žáci/kyně 

seděli po celou dobu v lavicích, nebyly použity prvky kinestetického stylu učení, hodina 

byla spíše statická, vyučujícím řízena frontálně.  Žák s tělesným postižením byl iniciativní 

během vyučující hodiny pouze jednou, do cizojazyčných odpovědí se nezapojoval.  

Ze strany vyučující spíše nebyla dána žáků/yním, ani žáku s tělesným postižením průběžná 

zpětná vazba o jejich výkonech či návrzích na zlepšení. Prostor pro vlastní hodnocení 

svých výkonů žákům/yním nebyl nabídnut. 

Ve druhém případě bylo pozorování zrealizováno v třídním kolektivu žáků 1. stupně 

základní školy, proběhlo během jedné vyučovací vyučovací jednotky anglického jazyka a 

následné velké, 20minutové přestávky.  Oproti prvnímu pozorování došlo k naplnění  

 kompetencí k učení, pracovních, sociálních a personálních ve vyšším rozsahu. Část 

vyučovací jednotky proběhla formou skupinové práce, kde odpovědnost za vypracování 

jeho následnou kontrolu byla přenechána skupině.  Vyučující a asistentkou pedagoga práci 

skupin dohlížely, koordinovaly.  

Důraz byl kladen na sebehodnocení a odpovědnost za svou práci, práci s chybou  

u všech žákú/yň třídního kolektivu. Cíl hodiny byl žákům/yním sdělen i naplněn, stejně tak 

jako u prvního pozorování. 

Atmosféra ve třídě vládla přátelská, pedagogická komunikace nebyla nadřazená, ale 

naopak vtipná, aktivizující, motivující. Vyučující i více verbálně a neverbálně kontrolovala 

aktivitu a pozornost žákyně s tělesným postižením během hodiny. Při hodině bylo 

využíváno prvků kinestetického stylu učení, změny činností, polohy všech žáků/ň, oproti 

pozorování prvnímu.  Všechny děti, i dítě s tělesným postižením, mezi sebou čile a vesele 

komunikovaly.  Děti ve skupině trpělivě vyčkávaly, než se žák/yně s tělesným postižením 

vyjádří.  

Pozorovatelkou bylo vysledováno, že asistentka pedagoga dopomáhala žáku/yni 

s tělesným postižením při podávání pití, utírala žáku/yni ústa, strkala žákyni pastelky  

do penálu, rovnala jí věci na lavici. To hodnotím, dle rozsahu pomoci stanovené 

v individuálním vzdělávacím plánu žákyně a dle jejích vypozorovaných schopností, jako 

pomoc nadbytečnou, jelikož by tyto činnosti zvládla sama, jsou v její kompetenci. 

Děti dostaly od vyučující možnost výběru, jak stráví velkou přestávku, zda ve třídě  

či v přilehlém parku pod školou. Žákyně s tělesným postižením využila možnosti jít ven. 
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Spolužačky žákyni pomohli zvednutím pití, které jí spadlo na zem, když je  

o to požádala. Popovezly jí vozíkem po rovince, byly vyučující upozorněny, že toto 

zvládne žákyně s tělesným postižením sama.   

Obě pozorování vykazují shody v:  

Ø splnění stejných výchovně vzdělávacích cílů (jinými metodami a formami 

práce) u žáka/yně s tělesným postižením jako u ostatních žáků/yň třídního 

kolektivu; 

Ø důrazu na prohloubení komunikativních kompetencí u dětí s tělesným 

postižením;  

Ø míře a formě dopomoci asistentky pedagoga a pedagoga žákům s tělesným 

postižením v souladu s jejich individuálními vzdělávacími programy, 

schopnostmi a dovednostmi; 

Ø přátelské atmosféře, která panovala v obou třídních kolektivech.  

 

Obě pozorování vykazují, že míra dopomoci asistentky pedagoga, vyučující  

i ostatních v třídním kolektivu stoupá v momentu opuštění prostor třídy, školy. Čím dále 

od školy, tím je třeba vyšší pomoci žáku/yni s tělesným postižením, ale i asistentu/ce 

pedagoga. Důvodem, jak bylo zjištěno pozorováním, jsou především technické a stavební 

bariéry, které dítě s tělesným postižením není schopno zvládnout a je tudíž zcela odkázáno 

na pomoc dospělé osoby. Z obou pozorování bylo patrné, že atmosféra v obou kolektivech 

je přátelská.  

 

Bylo vysledováno, že z hlediska komunikace dochází k větší intenzitě a aktivitě  

ze strany asistentky pedagoga i vyučující směrem k žáku/yni s tělesným postižením oproti 

ostatním žákům/yni ve třídě. Spojitost můžeme hledat i v prosazování především 

komunikativních kompetencí75 u žáka/yně s tělesným postižením. Opakované slovní 

instrukce ze strany vyučující i asistentky bývají doprovázeny neverbálními projevy, 

především očním kontaktem, úsměvem, neverbálním povzbuzením. Komunikace žáka/yně 

s tělesným postižením, jak vyplynulo z obou pozorování, bývá pro posluchače obtížněji 

srozumitelná.  

                                                
75 Viz Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení 
nebo závažného onemocnění,(2015), karty podpůrných opatření 3.2 Rozvoj jazykových kompetencí s. 117. 
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 V obou případech, jak vykazují pozorování, potřebují žáci/kyně s tělesným 

postižením více času na verbální sdělení.  Komunikaci mezi žáky/yněmi v třídním 

kolektivu mezi sebou i mezi žákem/yní s tělesným postižením bylo možné pozorovat spíše 

u druhého kolektivu, vzhledem ke zvoleným metodám výuky.  Bylo vysledováno,  

že všechny děti, i dítě s tělesným postižením, mezi sebou čile a vesele komunikují.  Děti 

trpělivě vyčkávaly, než se žák/yně s tělesným postižením vyjádří.  

 

Obě pozorování vykazují rozdíly v: 

Ø rozsahu naplnění kompetencí k učení, pracovních, sociálních a personálních; 

Ø míry odpovědnosti za výsledky práce žáků ve třídě přenechané na nich; 

Ø skupinové práci dětí; 

Ø možnosti volby samotnými dětmi, jak budou trávit přestávky; 

Ø možnosti sebehodnocení žáky/němi ve třídě; 

Ø uplatněných formách výuky ve třídě prvního a druhého stupně základní 

školy; 

Ø uplatnění kinestetického stylu učení, relaxačních, aktivizujících, pohybových 

chvilek během vyučovací jednotky. 

 

12.4 ANALÝZA DOKUMENTŮ    

Analýza dokumentů byla postavena na podrobném prozkoumání, porovnání, 

definování shodností, odlišností a především shrnutí zrealizovaných rozborů oficiálních 

teoretických dokumentů dvou sledovaných základních škol se dvěma konkrétními 

individuálními integracemi žáka/yně s tělesným postižením do běžné třídy základní školy. 

Analyzovanými dokumenty se staly dva školní vzdělávací programy základních škol,  

na kterých probíhala výzkumná šetření, pro detailnější zacílení byly dále prostudovány dva 

konkrétní individuální vzdělávací plány integrované/ho žáka/yně s tělesným postižením  

a dvě konkrétní náplně práce asistentek pedagoga přidělených k žáku/yni s tělesným 

postižením. 
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Diagram č. 5:  Vizualizace analýzy dokumentů 

Zdroj: (vlastní)    

 

 

12.4.1  ANALÝZA ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ   

Z rozboru dvou zkoumaných školních vzdělávacích programů sledovaných 

základních škol vyplynulo, že se ani jedna ze základních škol  ve svým školních 

vzdělávacích programech blíže konkrétní problematice integrace žáků/yň s tělesným 

postižení nevěnuje. 

Jedna z výše zmíněných základních škol má ve svém školním vzdělávacím programu 

(ŠVP) podrobněji nastíněny dvě kapitoly, které se obecně týkají zabezpečení výuky žáků/ň 

se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.    

Jsou to kapitoly o:  

Ø konkrétní zásadách při práci se žáky se zdravotním postižením a zdravotním 
               znevýhodněním, 

Ø výjimce pro upevňování a rozvíjení výuky v cizím jazyce s odkazem  

              na paragraf 16 Školského zákona76. 

 

Mezi konkrétní zásady při práci se žáky/němi se zdravotním postižením  

a zdravotním znevýhodněním zmíněné základní školy patří například:  

Ø přijímání žáky/ně, kterým bezbariérové úpravy školy a speciální pomůcky 

dávají možnost vzdělávat se v běžné třídě základní školy; 

                                                
76 Viz úpravy vzhledem k novelizaci s účinností od 1. 9. 2016 Školského zákona82/2016 Sb., vyhláška 
27/2016. 

Analýza  dokumentů

dvou školních vzdělávacích programů

dvou individuálních vzdělávacíh plánů

dvou náplní práce asistenta/ky pedagoga
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Ø seznámení pedagogického, ale i třídního kolektivu s postižením daného 

žáka/yně;  

Ø respektování individuálních schopností, odlišností a limitů žáka/yně;  

Ø stanovení způsobu hodnocení, zvolit možné úlevy, případně uvolnit žáka/yně  

         z některých vyučovacích předmětů;  

Ø kompenzování jinými oblastmi, činnostmi, ve kterých může být žák/yně  

úspěšným. 

Druhý záběr rozboru školních vzdělávacích programů byl  nasměřován ke klíčovým 

kompetencím v něm ukotvených a ke strategiím, které vedou k jejich naplnění jakožto 

jedna ze sledovaných oblastí pozorování, viz výše kapitola 14.2. 

. 

12.4.2 ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ 

Byly detailně rozpracovány zprávy a doporučení ke vzdělávání pro daný školní rok 

pověřenými pracovníky, psychologem a speciálním pedagogem z SPC77 a obsahují 

konkrétní výčet podpůrných opatření směrem k žáku/yni s tělesným postižením, výčet 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, konkrétní spoluúčast dalších odborníků, 

spolupráce s asistentkou pedagoga s rodinou, se žákem/yní s tělesným postižením, 

konkrétní doporučení pro oblast sociální podpory žáka/yně, charakteristiku konkrétních 

úprav obsahu vzdělávání a nakonec konkrétní cíle a úkoly pro žáka/yni s tělesným 

postižením pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět český jazyk, 

anglický jazyk, ruský jazyk, pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, geometrie, 

v jednom případě pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví, předmět tělesná výchova  

a pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, pro předmět vlastivěda. 

V obou sledovaných individuálních vzdělávacích plánech je ukotveno78 preferování 

ústního zkoušení při ověřování znalostí žáka/yně, zkrácení obsahu písemného zápisu  

za pomoci asistentka pedagoga. Je zdůrazněno neporovnávat výkony žáka/yně s tělesným 

postižením, např. při čtení s výkony jiných žáků/yň v třídním kolektivu, nezatěžovat 

žáka/yni s tělesným postižením hlasitým čtením před třídou, vzhledem k řečových obtížím 

                                                
77 SPC – speciálně pedagogické centrum. Dané zprávy mi rodiče žáků/yň dali také k dispozici  
pro prostudování. Informace  ve zprávě z SPC jsou důvěrné. 
78 Vzhledem k důvěrnosti informací ve zprávách z SPC a v individuálním vzdělávacím programu nebyly 
informace dále konkretizovány, dále je na ně pouze odkazováno v kapitole 14.2 Analýza pozorování. 
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s cílem předejít negativnímu vnímání odlišností dětí s tělesným postižením u obou žáků 

s tělesným postižením. 

 

12.4.3 ANALÝZA NÁPLNÍ PRÁCE ASISTENTA/KY PEDAGOGA 

Ředitelé/ky obou základních škol, na kterých probíhala výzkumná šetření, mi 

poskytli konkrétní pracovní náplň asistenta/ky pedagoga přidělené/ho k žáku/kyni 

s tělesným postižením, viz přílohy č. 15, 16. 

Dvě zkoumané pracovní náplně asistenta/ky pedagoga vykazují shodu ve struktuře 

dokumentů. Pracovní náplně obsahují výčet činností, které lze rozdělit dle jejich zaměření 

do několika charakteristických okruhů, viz tabulka níže. 

V obou pracovních náplních jsou ukotveny činnosti namířené jak k žáku/yni  

s tělesným postižením, tak k vyučující/mu, k nadřízenému -  řediteli/ce školy,  

a k intervenujícím institucím, subjektům. 

Žáku/yni s tělesným postižením má být asistent/ka pedagoga nápomocen/na  

v oblasti sebeobsluhy vzhledem k typu postižení, schopnostem a dovednostem žáka  

a při školní práci, tj. při přípravě na vyučování, při jeho realizaci s ohledem na jeho 

individuální vzdělávání specifické potřeby. Pracovní náplň asistentu/ce pedagoga ukládá 

povinnost inovovat výchovně vzdělávací proces žáka/yně s tělesným postižením vlastními 

podněty, náměty pro individuální práci s ním. 

V pracovních náplních je ukotveno, že tato interakce probíhá jak v prostorách 

školy, tak při školních akcích organizovaných mimo prostory školy. Pracovní náplně 

ukládají asistentům/kám pomoc žáku/yni s tělesným postižením v oblasti komunikačních 

dovedností v rovině sociální, mezilidské komunikace, tak v rovině komunikace 

pedagogické, mezi učitelem a žáky. Povinnosti asistenta/ky pedagoga v oblasti 

komunikace se rozšiřují také na rodiče a další spolupracující subjekty. Asistent/ka 

pedagoga vystupuje coby prostředník, konzultant. 

Činnosti asistenta/ky pedagoga jsou koordinovány a vedeny pedagogem, podléhají 

pravidelné kontrole ředitelem/kou školy, pověřené/mu pracovníku/ci školského 

poradenského zařízení.  
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Asistent/ka pedagoga se podílí na pedagogicko-psychologické diagnóze žáka/yně 

s tělesným postižením, na tvorbě a plnění individuálního vzdělávacího programu  

pro žáka/yni s tělesným postižením. 

 
 
Tabulka č. 7:  Hlavní činnosti asistenta/ky pedagoga  
Zdroj: (vlastní) 
 
Hlavní činnosti asistenta/ky pedagoga 

Zaměřené  na: Konkretizace:  

pomoc žáku/yni 

s tělesným postižením 

- pomáhá žáku/yni při sebeobsluze a pohybu během vyučování, při akcích 
pořádaných školou i mimo místo prostory školy, při vzdělávací a 
výchovné činnosti podle přesně stanovených postupů a pokynů 
učitele, zaměřené na speciální vzdělávání, individuální vzdělávání 
nebo specifické potřeby žáka, 
- podporuje žáka/yni při přizpůsobení se školnímu prostředí, 
- pomáhá  žáku/yni při výuce a při přípravě na výuku, 
- individuálně dopomáhá  žákům/yním při začleňování se a přizpůsobení  
se školnímu prostředí, při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky  
   a žáků mezi sebou; 

pomoc vyučující/mu - pracuje při rozdělení třídy dle instrukcí vyučující, 
- pracuje individuálně s žákem/yní s TP dle instrukcí pedagoga, 
- podílí se při přípravě pomůcek a materiálů pro žáka, 
- pomáhá při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky,  
- asistuje pedagogovi prováděním výchovně vzdělávací činnosti v rámci 
předmětu podle jeho pokynů, asistuje při demonstraci a ukázkách; 

spolupráci při, s… - třídní/m učitelem/kou, ředitelem/kou školy, výchovným poradcem, 
ostatními pedagogy, spolupracujícími institucemi, odborníky při integraci 
žáka/yně s TP, 
- tvorbě individuálního vzdělávacího programu; 

vlastní tvůrčí činnost - předkládá vlastní návrhy metod a forem práce s integrovaným žákem; 

 
předávání informací, 

výsledků činnosti 

- předkládá vlastní čtvrtletní shrnutí práce s integrovaným žákem. 
 

Podrobným rozborem byly zjištěny rozdíly v detailním výčtu jednotlivých 

pracovních povinností, které byly pro přehlednost roztříděny do tabulky, viz níže. Rozdíly 

byly spatřeny v podrobnějším obsahu a vymezení jedné z pracovních náplní asistenta 

pedagoga, ve které byla ukotvena pracovní hierarchie, podřízenost asistenta pedagoga. 

Jedna z pracovních náplní asistenta/ky pedagoga myslí i na další vzdělávání se asistenta/ky 

pedagoga v dané problematice. Jedna z analyzovaných náplní práce povinuje asistenta 

asistovat vyučující/mu při rozdělení třídy z hlediska organizace výuky. Druhá pracovní 

náplň vymezuje i práci s dítětem s poruchou autistického spektra. 
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Míra poskytované asistence, pomoci je specifikována v jedné z pracovních náplní 

jako nezbytná, bez dalšího upřesnění, kritérií. Posouzení toho,  

co je považováno za nezbytnou pomoc, však záleží na individuálním, subjektivním 

pohledu poskytovatele pomoci směrem k žáku/yni s tělesným postižením a na aktuální 

situaci. 

Domnívám se, že obsahy obou pracovních náplní se snaží pokrýt a jasně definovat 

široké pole pracovních povinností ve snaze předejít nejasnostem v kompetencích 

asistenta/ky pedagoga či předejít jejich případnému překračování či neplnění. Vše se odvíjí  

od specifické situace v jednotlivých třídních kolektivech, od osobních a profesních 

zkušeností  ředitelů/ek škol s vyučujícími a s asistenty/kami pedagoga. 

 I přes to se v náplních práce nabízí prostor pro individuální výklad problematických 

oblastí, kterými jsou například nezbytná pomoc a míra poskytované pomoci v jednotlivých 

dílčích oblastech práce se žákem/yní s tělesným postižením. 
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Tabulka č. 8: Zjištěné rozdíly ve zkoumaných pracovních náplní asistentů/ek pedagoga 
Zdroj: (vlastní) 
 

Konkrétní rozdíly v obsahu náplně práce asistentů/ek pedagoga 

Pracovní náplň 1 Pracovní náplň 2 

Zohledňuje vlastní tvůrčí činnost návrhy 
asistenta/ky pedagoga pro práci s dítětem  
s tělesným postižením. 

Obsahuje specifikaci funkce asistenta/ky pedagoga  
a hierarchii podřízenosti. 

Podporuje vlastní odborný rozvoj asistenta/tky 
pedagoga v oblasti speciální pedagogiky. 

Charakterizuje případné doplňkovou  
či náhradní činnost pro asistenta pedagoga. 

Ukládá asistentu/ce pedagoga povinnost rozvíjet 
prostorovou orientaci, smyslové vnímání, 
pozornost a koordinaci žáka. 

Ukládá povinnost asistenta/ky pedagoga podílet  
se při tvorbě individuální vzdělávacího programu. 

Ukládá asistentu/ce pedagoga povinnost pomáhat 
při komunikaci se žákem a jeho zákonnými 
zástupci. 

Konkretizuje spolupráci asistentka/ky pedagoga  

s dalšími institucemi jejich přesným výčtem. 

Ukládá asistentu/ce pedagoga povinnost pomoci 
pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a 
vzdělávací činnosti  
při rozčlenění třídy. 

Ukládá asistentu/ce pedagoga povinnost plnit dohled 
o přestávkách. 

Zmiňuje nezbytnou pomoc žákovi  
s těžkým zdravotním postižením  
při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při 
akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v 
souladu se zápisem do školského rejstříku 
uskutečňuje vzdělávání. 

Se zmiňuje o práci s dětmi s poruchou autistického 
spektra. 

Je doplněna o: 
- pracovní hierarchii, 
- dalších doporučené činnosti, 
- povinnou účast asistenta/ky při jednáních  
s konkrétně zmíněnými institucemi, 
- doplňující poznámky k pracovní náplni. 
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13 CELKOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Ze získaných výzkumných dat vyplouvaly napovrch charakteristické shodné znaky,   

a na jejich základě byly proto vytěžené informace roztříděny do tematických oblastí. 

Každá tematická oblast je definována konkrétními tématy a návodnými podtématy, 

otázkami.   Jednotlivé tematické oblasti nemohou být však vnímány odděleně,   

bez propojenosti, souvislosti a přesahů do oblastí dalších. Na výsledky výzkumu je proto 

třeba nahlížet jako na jednotné komplexní shrnutí. 

Komplexní výzkumné shrnutí odkazuje na konkrétní nově získané informace 

z výzkumného bádání, na cizí zdroje z odborné literatury a vlastní komentář výzkumnice. 

Tabulka č. 9:  Komplexní výsledky výzkumu 
Zdroj: (vlastní) 
 
 I. Tematická 
oblast: 
Postavení 
žáka/yně 
s tělesným 
postižením 
v třídním 
kolektivu 

Konkrétní téma: 
A) Jak je žák/yně s tělesným postižením vnímán/a  vrstevníky 
v třídním kolektivu?  
-  Vyhledávají děti ze třídy žáka/yni s tělesným postižením? 
- Tráví spolu žáci/kyně bez tělesného postižení a s tělesným postižením 
přestávky, volný čas? 
-  Je dítě s tělesným postižením více ohroženo šikanou různých forem oproti 
ostatním dětem? 
- Jak vnímá žák/yně s tělesným postižením ostatní dětí  
      v třídním kolektivu? 
- Jak se k sobě vzájemně chovají děti v kolektivu? 

 
Podloženo z výzkumu:  
Ø  Děti s TP79:  1. Spolužáci se ke mně chovají slušně, protože já se k nim chovám tak jako oni, oni 
se ke mně chovají slušně, jak proč bych se já k nim neměla chovat slušně. 2. Přestávky trávím  
bez paní asistentky, s kamarády. 3. Trávím je spíše sám, na mobilu. 4. Během celého dne jsem nejvíce 
asi s paní asistentkou. 5. Během celého dne ve škole jsem nejvíce s kamarádkou X.Y.806. Celý den  
ve škole s nikým moc netrávím, spíš sám. 
 
Ø  Děti bez TP: 1.  Chovají se k ní stejně jako k ostatním. 2. Jako k sobě rovnému, určitě. 
3. No, já bych řekl, že jak někteří. Někteří se k němu chovají hezčeji, jiní hůř.  
Ale ti co se chovají hůř, se tak chovají ke všem. 4. Jak kdo, někdo se chová k němu lépe, někdo hůř. 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP: 1. Nemyslím si, je to prostě o lidech. 2. Ano, ze strany vrstevníků určitě ano, 
zažily jsme to v lázních i v mateřské škole. Záleží vždy na tom dítěti samotném, jestli je zlé či nikoliv, 
jestli to mají v sobě. Ale děti ve třídě u Petry81 jsou hrozně hodné, nemá problém. Ze strany 
vyučujících či asistentky ne. 

                                                
79 TP – tělesné postižení 
80Vzhledem k zachování anonymity respondenta byly jeho iniciály pozměněny. 
81 Vzhledem k zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
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Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1. Není to o tom, že by s ním děti čile komunikovaly. Rozhodně  
to není ale o tom, že by ho děti odstrkovaly. Je součástí třídy. Že by děti o přestávce seděly  
u něj a povídaly si s ním, kamarádily s ním, tak to moc ne. Rozhodně ho ale nevyčleňují, neodstrkují.  
O přestávkách je spíše sám spokojený se svým telefonem. 2. O přestávkách je spíše sám, spokojený se 
svým telefonem. Asistentka je v blízkosti, kdyby něco potřeboval. Možná 
 je to způsobeno i tím, že špatně mluví, v podstatě ani nechce mluvit, kdyby se trošku snažil… 3. Žák 
je ostatními dětmi respektován a myslím, že je oblíben.  4. To já si zase nemyslím.  I tím, že děti vidí, 
že je asistent ve třídě, by si to ani nedovolili. To samé učitelé…vůbec si nemyslím, ba naopak. 
 
Ø  Pozorování: Komunikace mezi žákyní s TP  a ostatními dětmi je pohodová, veselá. 
Ø  Rozbor dokumentů: Individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení  
se školnímu prostředí, při řešení konfliktů se spolužáky. 
Komentář výzkumnice: 
Výzkum překvapivě vykazuje výrazné rozdíly ve vnímání této tematiky různými skupinami 
respondentů. Zcela odlišný pohled na danou oblast je vnímán očima dětských a dospělých 
respondentů. K diferenciaci názorů dochází i uvnitř vzorku dospělých respondentů. Jen  
tři respondentky ze vzorku pedagogů (3 z 8) popisují, že je žák/yně s tělesným postižením ostatními 
žáky/yněmi ve třídě vyhledáván.  Ostatními dospělými respondenty z řad pedagogů je potvrzeno, 
 že dítě s tělesným postižením není ostatními členy třídního kolektivu ani odstrkováno, vyčleňováno, 
ale ani ne vyhledáváno. Vágnerová (2014, s. 168) toto postavení ve třídě definuje termínem 
přehlížené děti.  
 
Z výzkumu jsou patrné citelné rozdíly ve vnímání tematiky dětmi 1. stupně základní školy  
a 2. stupně základní školy.  Výpovědi dětských respondentů potvrzují, jak uvádí Vágnerová (2005,  
s. 308), „dvoudimenzionální myšlení“82 u dětí starších 9 -10 let. Zatímco u odpovědí dětí mladšího 
věku, jak objasňuje Vágnerová (2005, s. 308), je znatelné především jednostranné uvažování. Všichni 
dětští respondenti se shodují na tom, že děti třídního kolektivu se k dítěti s tělesným postižením 
chovají stejně jako k ostatním. 
 
Podle Vágnerové (2005) u všech dětí třídního kolektivu postavení dítěte ovlivňuje míra sympatie, 
vlivu, kladné emoce vysílané žákem/yní vyrovnání se dětem v běžných třídních činnostech. Tato 
očekávání bývají u dětí s tělesným postižením vzhledem k jejím somatickému postižením značně 
zkomplikována, ale nejsou zcela nedosažitelná. Naopak za neoblíbené bývají dle Vágnerové vnímány 
děti nepříjemné, které nestačí jejich běžným aktivitám. Zde hrozí riziko pohledu na dítě s tělesným 
postižením ostatními členy třídního kolektivu vzhledem k  jeho omezeným tělesným schopnostem, 
někdy i vzhledem k jeho přidruženým postižením. Pozice žáka/yně s tělesným postižením, jak ukázal 
výzkum, záleží i na jeho osobních vlastnostech, temperamentu, průbojnosti, postoji, ambicích. Braun 
doplňuje (212) další důležité vnější faktory jako jsou doba, po kterou je žák členem kolektivu, 
zdravotní stav, sociální statut, fyzický vzhled, postavení učitele k němu. 
 
Nepotvrzuje se, že by žák/yně s tělesným postižením byl více ohrožen/a šikanou různých forem. 
Domnívám se, že je to podmíněno i nepřetržitou přítomností dospělých osob  
ve třídě.  Pouze jeden ze všech respondentů vyjádřil domněnku opřenou o vlastní zkušenosti,  
že dítě s TP je více ohroženo šikanou různých forem.    

                                                
82 Jedná se o vnímání  více  způsoby, o  protikladné  hodnocení. Př.: Někdy jsem hodný, ale někdy i zlý. 
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I. Tematická 
oblast: 
Postavení 
žáka/yně 
s tělesným 
postižením 
v třídním 
kolektivu 

Konkrétní téma: 
B)    Vyplývají z přítomnosti žáka/yně s tělesným postižením  
v běžné třídě základní školy přínosy pro třídní kolektiv  
a pro žáka/yni samotného/ou? 
-  Je  vnímána přítomnost dítěte s tělesným postižením ve  třídě  ostatními dětmi jako  
    výhoda? 
-  Chápe  samotné dítě s tělesným postižením svou přítomnost   v  běžné  třídě  základní 
   školy jako výhodu?      
-  Jak konkrétně definují výhody plynoucí  z integrace žáka/yně s tělesným postižením    
   do běžné třídy základní školy respondenti? 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Děti s TP: 1. Ano, protože si víc rozumíme než s dětmi postiženými. 2. Ano, mě to s nimi baví,     
je to jiné než s dětmi s tělesným postižením.  
 
Ø Děti bez TP:  1. Já si myslím, že to je výhoda, protože si my uvědomujeme, jakou máme výhodu 
oproti němu. Můžeme se naučit s ním vycházet a chovat se s ním jako s normálním člověkem,83 takže 
vlastně poznáme, v čem on to má těžší a zároveň i my to máme lehčí. 2. Ne, je to stejné, jako by byla 
nepostižená. 3. Určitě je to dobrá zkušenost do života a hlavně se naučíme žít ve společnosti, kde jsou 
i takoví lidé. 4. Ano, protože se o ni všichni zajímají a můžeme jí pomáhat. 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP: 1. Pro mě je to velmi psychicky přínosné i pro mou dceru,  
ale i pro ostatní děti, protože si uvědomí, že nejsou všichni zdraví a v pohodě. Zdravé děti pomáhají 
těmto dětem jít směrem dopředu. 2. Hlavní přínos vidím v tom, že je mezi normálními dětmi  
a vzájemně spolupracují. 
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1. Pro žáka s tělesným postižením je přínos asi v tom, že nevidí kolem 
sebe jen postižené, na druhé straně záleží zase na psychice, jestli jim (zdravý) třeba nezávidí  
a nemůže ho to nějak deptat, ale já myslím, že ho to nedeptá. Děti ve třídě vidí, co ony mají jako 
problém, tak to není vlastně problém 3. Děti v třídním, školním kolektivu si zvyknou na to,  
že ve společnosti jsou mezi námi lidé se zdravotním postižením, s tělesným postižením, dříve 
selektovaní, dnes naštěstí integrovaní a naučí se s nimi žít a vnímat je jako normální součást 
společnosti. Dítě s tělesným postižením je ve skupině vrstevníků, což je pro něj to nejdůležitější, být 
dítětem. 
 
Ø  Pozorování: Žákyně s TP odevzdávala pracovní sešit mezi posledními, děti ho chtěly odevzdat   
      za ni, s díky odmítla. 
 
Ø Rozbor dokumentů: Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné  
a vzdělávací činnosti. Individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení  
se školnímu  prostředí, při řešení konfliktů se spolužáky. 
Komentář  výzkumnice: 
Výzkum potvrzuje, že všichni dotazovaní vnímají přítomnost žáka/yně s tělesným postižením v běžné 
třídě základní školy jednoznačně pozitivně a přínosně.  
 
U poloviny z dotazovaných za ně mluví zažité inkluzivní postoje a vnímání, jak poukazuje Jankovský 
(2006, s. 37). Shodu v názorech lze vysledovat komplexně, bez ohledu na věk či status respondentů.  

                                                
83 Pro autentičnost byly zachovány doslovné myšlenky respondentů bez ohledu na jejich gramatickou 
správnost. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 VÝZKUMNÁ ČÁST 

  75 

Jen jednotlivá odůvodnění a charakteristiky vnímaných přínosů se odvíjí  
od životních zkušeností respondentů, od jejich věku a rozdílných sociálních rolí. Výpovědi dětských 
respondentů opět potvrzují „dvoudimenzionální myšlení“84.  
 
Napříč všemi tematickými oblastmi a všemi vzorky respondentů bývá často skloňován termín 
„normální“, „normálně“. Vnímání normality bývá rozdílné, jak  to potvrzuje   třídění Slowíka  (2007, 
s. 25)85 či Vágnerové (2014, s. 19-24). Velmi kvitována a vyzdvihována  
u všech respondentů je sounáležitost žáka/yně s tělesným s postižením se svými vrstevníky, 
s vrstevnickou skupinou (Vágnerová, 2005, s. 298 – 307). 
I.Tematická 
oblast: 
Postavení žáka/yně 
s tělesným 
postižením 
v třídním kolektivu 

Konkrétní téma: 
C)   Bývá žák/yně s tělesným postižením znevýhodněno oproti 
ostatním dětem v třídním kolektivu? 
- Účastní se žák/yně tělesné výchovy, pracovního vyučování, obědů ve školní 
jídelně zájmových kroužků nabízených školou?  
 - Účastní se žák/yně s tělesným postižení, coby člen/ka třídního    
a školního kolektivu třídních a školních akcí? 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Děti s TP:  2. Ano, jezdím všude, na výlety, na výpravy do hor s přespáním, do divadla. Jen  
na bruslení nejezdím, nebruslící máme náhradní program.  
 
Ø  Děti bez TP: 1. Do osmé třídy s námi tělocvik měl, tenhle rok nemá. Cvičil s paní asistentkou 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP: 1. U nás, na škole, kam dochází dcera, je to bez problémů. Paní učitelka 
s  paní asistentkou  ji berou i pro mě na nepochopitelná místa. Dcera  jezdí i na  školandy do hor  
a po zkušenostech bere s sebou paní učitelka pro dceru helmu, když  spolu obě spadly a potloukly se. 
3. Na školy v přírodě  třída  nejezdí. Na výlety někdy syn jezdí, někdy nejezdí, když třeba není 
přítomna asistentka. Zůstává buďto ve škole, kdy má připravenou náhradní činnosti nebo doma. 
Jednou jsem s ním byla ve škole místo asistentky i já, po domluvě se školou.  
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci:  1. Z tělocviku je osvobozený, protože to asi nemá smysl, když 
 se nemůže  hýbat  a  ostatních 28 dětí by tam bylo bezprizorních. 2. Žák s tělesným postižením je 
zcela plnohodnotným žákem a okolí ho tak brzy vnímá, neuvědomuje si jeho odlišnost, postižení. Není 
vyloučen ze žádné činnosti, je nedílnou součástí dění ve třídě, škole. 3. Vždy, když to jde,  tak  žák  
s tělesným  postižením  jezdí s  námi  na akce třídy, na výlety. Někdy ovšem, například z důvodu 
přepravy, to ale nelze, viz autobusy, kde na to nejsou nachystaní. 
 
Ø  Pozorování:  Z obou pozorování vyplynulo, že nebyl ani v jednom případě nebyl uplatněn 
 ze strany vyučující selektivní přístup vůči žáku/yni s tělesným postižením. 
 
Ø  Rozbor dokumentů:  V jedné náplni  práce  asistentky pedagoga, ze dvou sledovaných,  
je  zmiňována  nezbytná pomoc žákovi s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze  
a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola  
v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání. V jednom individuálním 
vzdělávacím plánu je ukotvena  Automatická účast na třídních mimoškolních akcí (se souhlasem 
rodičů. 

                                                
84 Jedná se o  vnímání  více  způsoby, o  protikladné  hodnocení. Př.: Někdy jsem hodný, ale někdy i zlý. 
85 Pojetí normality podle Slowíka  (2007, s. 25) statistické, zdravotní, funkční, sociokulturní, ideální, 
skupinové, individuální. Vágnerová  navíc zmiňuje  (2014, s. 22) normu mediální. 
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Komentář  výzkumnice: 
Výzkum nepotvrdil, že by děti s TP byly znevýhodňovány v možnosti volnočasových aktivit 
nabízených školou, je to zcela na jejich výběru, zda se kroužků zúčastní či nikoliv. Škola jim pak 
proto vytvoří podmínky, zabezpečí asistenta pedagoga. Do školní družiny děti nedochází, dle 
výpovědi dítěte protože nechce, dle úvahy dvou dotazovaných z řad pedagogických pracovníků, 
protože nejsou finanční prostředky na uhrazení asistenta/ky pedagoga mimo přímou vzdělávací 
činnost. Byl zde respondentem nastíněn i zajímavý pohled, pokud by dítě s TP docházelo do školní 
družiny, teoreticky by jeho matka mohla docházet do zaměstnání. 
 
Výzkumné šetření nepotvrzuje, že by se všechny šetřené děti s tělesným postižením účastnily hodin 
tělesné výchovy. Dvě ze tří dětí s tělesným postižením jsou z tělesné výchovy osvobozeni. 
Domnívám se však, že  by se žák/yně s tělesným postižením,   i s ohledem na své postižení měl hodin 
tělesné výchovy účastnit  a nikoliv z nich být vylučován- uvolňován, jak potvrzuje Pešková86  
v  Čadové a kol. (2015, s. 156), protože neslouží by neměla sloužit jen ke zvyšování pohybové  
a fyzické výkonnosti, ale také k relaxaci, uvolnění,  dobré náladě, vyplavení endorfinů. Domnívám se,  
že v tomto ohledu jsou některé děti znevýhodňovány,  
i když  důvod občasné neúčasti  bývá logicky  podložen. Dle Kábeleho (1992) má být cílem léčebné  
a tělesné výchovy vést tělesně postiženou mládež k co nejvyšší otužilosti, zdatnosti, nechat je 
prožívat radost z pohybu mezi svými vrstevníky, vést je k hygienickým návykům, k tělesné práci,  
ke sportu, pobytu v přírodě, ke cvičení, k pohybu.  
 
Výzkumné šetření ukázalo, že dva ze tří žáků/yň s tělesným postižením se školních akcí spíše účastní, 
je-li to možné, jedna žákyně s TP se školních akcí konaných i mimo prostory účastní vždy. Jsem 
přesvědčena, že právě zde se projevuje inkluzivní přístup, když se chce, jde to vždy, zcela 
automaticky, i přes dopravní a terénní či jiné komplikace. Domnívám se, že i „spíše“ účastí   
na školních akcí v prostorách školy i mimo ně, bez možnosti výběru, mohou být děti s TP 
znevýhodňovány, i když je to opět podloženo logickými a pádnými argumenty. 
 
Domnívám se, že právě strávení času členy třídního kolektivu mimo prostory třídy a školy třídní 
kolektiv utváří, modeluje, utužuje, upevňuje. Děti i vyučující se ukazují v jiném světle, dochází 
k jiné, neformálnější interakci mezi členy třídního kolektivu. Právě tehdy může být objeveného něco 
jiného, nepoznaného, doposud skrytého.  Práce s třídním kolektivem je devátou oblastí podpory, viz 
podpůrná opatření.87 Bývá to pro dítě i rodiče možnost být chvíli bez sebe. 
  

II.Tematická 
oblast: 
Míra asistence 
žáku/yni 
s tělesným 
postižením 

Konkrétní téma: 
A) Je dítě s tělesným postižením vedeno k co jeho největší možné 

samostatnosti? 
-  Je asistováno žáku/y tělesným postižením přiměřeně k jeho/jejímu tělesnému 
postižením? Kým? 
-  Bývá míra asistence v některých situacích neopodstatněně vyšší? 
-  Je třeba, aby vynaložená míra asistence dospělými žáku/yni s tělesným 
postižením  byla za určitých okolností podstatně  vyšší? 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Děti s TP: 1. Někdy ano, když mi něco spadne, zvednou mi to. 2. Jo, ale občas. Že  třeba mi něco 
podají nebo mi nějak pomůžou, ale mám je za to ráda. 3. No, někdy. Někdy mi pomůžou i otevřít 
učebnici. 4.No tak to umím si říci o pomoc, ale občas mi to tak trochu nejde. Paní asistentka mi 
pomáhá hodně moc, protože mě třeba zvedne, hraje si se mnou, povídá si, obléká mě, když jdeme 
třeba na oběd, cévkuje mě. 5. Asistentka mi pomáhá s oblékáním, svlékáním, s psaním, vyndává mi 
                                                
86 Viz podkarta 4.2.2 Pomůcky k TV, s. 156. 
8787 Viz plánovaná novelizace Školského zákona. Katalog  podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory 
ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění, kapitola 4.9 Práce s třídním 
kolektivem,   s. 257 – 260.  
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svačinu, nosí mi aktovku, podá mi, když mi něco spadne, když ji o něco poprosím. 
 
Ø Děti bez TP: 1. Ano. Někdy jí pomohu, když nestíhá, nebo jí třeba něco paní učitelka nebo paní 
asistentka  dopíše, ale snaží se. 2. Ano, třeba při psaní dlouhých vět, dopisuje za ni paní asistentka. 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP:  1. Ano, přála jsem si to. Potřebuje to pro život. 2. Tím, že má asistentku, 
tak  tam   tak  velká samostatnost tolik není a  syn se  velmi stydí, tak je to s ním těžké. Syn  
si na to hodně zvyknul. 
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1. Ano, myslím si, že začátku ano, když přesně netuším, netušíme, co 
dítě zvládne. Později, pokud přesně poznám, do schopnosti a dovednosti dítěte s tělesným postižením,  
a víme, co zvládne samo, tak ne. Nabídnu mu pomoc a záleží na něm, zda ji  přijme. 2. Myslím si,  
že ano. Ale je pravda, že i díky tomu, že je v tom pedant třídní učitelka, která mě  i děti  vždy 
upozorní, abychom nedělali činnosti za žákyni, které je schopná dělat sama, jinak bych jí asi 
pomáhala nevědomky více než je třeba.  Tento rok mi přijde, že je oproti minulému roku dívka 
samostatnější. 
 
Ø  Pozorování:    Z  jednoho ze dvou pozorování vyplynulo, že asistentka pedagoga  rovnala  
žákyni  pomůcky na pracovním místě, zastrkávala jí pastelky do penálu. AP utřela žákyni ústa 
vlhčeným ubrouskem, podala jí pití přímo do ruky, s výzvou aby se napila.     Děti popovezly žákyni 
s TP po rovince, byly vyučující požádány, aby to nedělaly, protože žákyně to zvládne sama. 
 
Ø  Rozbor dokumentů:  V jednom ze dvou  prozkoumaných individuálních plánů stojí: 
Podpora sociální - práce s třídním kolektivem, týmová práce, ale nechat žákyni samostatnost 
v sebeobsluze, nedělat věci, které zvládne, za ní, např.: vození apod., třídní kolektiv  
a vyučující počkají, až si žákyně v případě potřeby požádá o pomoc, nečiní věci, které vládne, za ni 
s cílem co největší samostatnosti a samoobslužnosti (vzhledem k možnostem). 
Komentář výzkumnice: 
Výzkum ukazuje, že si všechny zainteresované strany uvědomují, jak je pro další život každého dítěte 
důležitá jeho co největší možná samostatnost.    
 
Dítě s tělesným postižením je však významně limitováno nutností dopomoci další osoby v různé míře 
a v různých situacích přiměřeně k jeho postižením, jak potvrzuje Vágnerová (2014, s. 175)  
„postižení zvyšuje závislost“. Proto je velmi obtížné určit, která pomoc je přiměřená a která již 
nikoliv, ačkoliv je tato oblast ukotvena i ve školních dokumentech, v náplni práce asistenta/ky 
pedagoga. Záleží na preciznosti rozpracování školních dokumentů, jak ukazuje jeden z individuálních 
plánů.  Vše se odvíjí od individuálního posouzení, individuálních situací, porovnání, od poznání 
limitů, schopností a dovedností žáka/yně s tělesným postižením.    
 
Z šetření vyplynulo, že žáku/yni s TP bývá více pomáháno než je třeba, než vyžaduje jejich zdravotní 
stav, schopnosti a dovednosti, především v oblasti sebeobslužnosti. Nácvik sebeobslužných 
dovedností, které by měly vést k co největší samotnosti žáka/yně s TP  
se týká oblékání, stravování, nakupování, osobní hygieny, cestování, domácích prací apod. „Jedná  
se o jednu z priorit všech vzdělávacích programů pro žáka s TP, neboť by ho mělo vést 
k samostatnosti v uspokojování jeho individuálních potřeba v rámci integračního procesu.“ (Čadová  
kol., 2015, s. 131) 
 
Potvrzuje se u 1/3 z dotazovaných, že poskytovaná pomoc však mnohdy překračuje nezbytně nutnou 
míru. Nepotřebná asistence bývá poskytována nevědomky, automaticky  či v omezujícím časovém 
limitu.   
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III.Tematická 
oblast: 
Působení 
dospělých 
ve třídě 

Konkrétní téma: 
A) Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga ve třídě? 

-   Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga třídním kolektivem? 
-   Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga žákem/yní s tělesným   
    postižením? 
-   Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga vyučující/m? 
-   Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga rodiči žáka s TP? 
-   Kdo zastává pracovní náplň asistenta/ky pedagoga po dobu její  
    nepřítomnosti? 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Děti s TP:  1. Ano, je hodná. Když paní asistentka chybí je ve třídě jen paní učitelka.2. Je fajn, 
 je jako kamarádka. Známe se hodně let, proto ji mám ráda. Voláme si i do lázní, i se třídou, vídáme 
se i o velkých prázdninách.  Když chybí paní asistentka, zastupuje ji třídní paní učitelka nebo jiná 
vyučující.3. Ta minulá moc příjemná nebyla, ale tahle je moc fajn. Když asistentka chybí, 
pomáhá mi druhá asistentka ve  třídě  nebo  jsem i doma. 
 
Ø  Děti bez TP: 1. Ano, protože pomáhá i ostatním dětem. 2. Ano, pomáhá dětem i 
učitelkám. 3. Myslím, že jo, protože nepomáhá jen jemu ale někdy pomůže  i nám. 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP:  1. Asistentka mi posílá fotografie  z  výuky jako zpětnou vazbu, cévkuje 
dceru, samozřejmě bych do školy na cévkování dojížděla, ale jsem velmi ráda, že byla ochotná, velmi  
mi to pomůže. 2. Řešili jsme situaci s asistentkou,  měla výrazné osobní problémy, což se velmi 
odráželo i na vztahu k mému synovi, a na Františkovi to šlo znát. Nechodil rád do školy. Řešili jsme 
to s třídní učitelkou, která mě na to upozornila,  obrátila jsem i na ředitele školy, došlo ke zklidnění. 
Paní asistentka je momentálně v dlouhodobé pracovní neschopnosti. František má druhou asistentku, 
která ve třídě také působí k jinému žáku. Syn se  hned  do školy těší, hned se „zvednul“, je veselejší. 
Zítra  se   má syn  seznámit  s novou paní asistentkou. Pokud paní asistentka chybí, tak se nabídla 
druhá paní asistentka ve třídě, párkrát jsem tam byla i já, občas je syn doma. 3. Asistentka má hned 
kolem sebe spoustu dětí. 
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1.  Asistentka pedagoga dopomáhá žákyni v samoobslužnosti,  
a to ve svlékání, oblékání, podávání věcí, asistuje jí ve školní jídelně,  na kroužku, cévkuje ji, 
přemísťuje ji, sundává ji  z vozíku- změna poloh,  při hodině jí dopomáhá dle potřeby a jejího 
individuálního tempa, při výletech míra dopomoci stoupá- sprchování apod. Ale pomáhají  a  podílejí 
se všichni.  V případě nepřítomnosti asistentky jí zastane třídní učitelka, která působí ve třídě, či 
vyučující, která se tam s ní střídá.  2. To velmi závisí na tom, jakou má asistentka povahu, tam to není 
o vzdělání, je to  o  vztahu a její pracovní náplni, na individualitě každého člověka. Zastupující 
asistentka pedagoga je typ stále dobře naladěného pohledného člověka, což se na žáku s tělesným 
postižením odráží, pookřál, těšil se do školy. Na druhou stranu předchozí asistentka  byla spíše 
stažená do sebe, depresivní,  což se na žáka přenášelo. Dlouhodobou nepřítomnost asistentky 
pedagoga  jsme řešili jejím zástupem. Nyní jsme přijali asistentku novou. Krátkodobě vypomohla 
druhá asistentka ve třídě, která je k jinému žáku. 
 
Ø  Pozorování:  Z pozorování 2 vyplývá, že  AP skupinové práci dohlížela, nezasahovala, správnost 
řešení nechala v kompetenci žáků/yň. AP  oblékla  žákyni s TP, podala jí batoh, aby si mohla žákyně 
s TP  vyndat svačinu. Vyučující svezla žákyni s TP ze schodů před školu, tam už jela žákyně  
do přilehlého parku sama. Zpět vyvezla vyučující žákyni s TP do schodů do školy, tam už si žákyni 
přebrala AP, žákyni svlékla. Pozorování 1 potvrzuje , že  AP psala žáku slovíčka  podle jeho  
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diktování, AP  žáku napověděla, že je na řadě, ukázala žáku, kde v učebnici pracují. 
 
Ø  Rozbor dokumentů: V pracovních náplních jsou konkrétně stanoveny oblasti, kterým se  má 
asistent/ka pedagoga věnovat. 
Komentář  výzkumnice: 
Funkce a pozice asistenta pedagoga je definována, pracuje se na úpravách vzhledem 
k novelizaci Školského zákona 82/2016 Sb. s účinností od 1.9.201688. 
 
Pojem a téma asistenta pedagoga jsou  podrobně definovány, ukotveny a systematicky podchyceny  
v systémové podpoře inkluzivního vzdělávání  v ČR, kterou předložil realizační tým odborníků 
především   z Univerzity Palackého v Olomouci a z neziskových  a dalších spolupracujících 
organizací projektu Katalogy podpůrných opatření.89 
 
Co však není nikde definováno a stává se zásadním prvkem při vzájemné spolupráci  
a v celkovém pozitivním klimatu třídy, je samotná struktura osobnosti zúčastněných 
pedagogů, asistenta pedagoga, jeho charakterové postoje, dynamické vlastnosti, charakterově 
volní vlastnosti, seberegulační vlastnosti, vztah k druhým fyzické předpoklady,  jeho/její 
životní postoje, nasazení, kreativita, flexibilita, ochota, altruismus, empatie, pedagogické 
schopnosti, sociální interakce a komunikace mezi vyučujícím a žáky, vzájemné působení 
mezi zúčastněními stranami. 
 
Asistent/ka pedagoga je jedním z klíčových momentů v integraci žáka/yně s tělesným 
postižením. Asistent pedagoga je prodlouženou rukou pedagoga a žáka/yně s tělesným 
postižením a  současně též prostředníkem mezi rodiči a pedagogickými pracovníky zároveň. 
Intenzita a forma těchto pozic  zcela vyplývají  z  každé  individuální  integrace žáka/yně 
s tělesným postižením do běžné třídy a z jejich  specifických  a odlišných okolností. 
III.Tematická 
oblast: 
Působení 
dospělých  
ve třídě 

Konkrétní téma: 
A) Forma  a intenzita spolupráce s rodiči, se školskými 

poradenskými pracovišti, s jinými školami, pedagogy… 
 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Rodiče dítěte s TP: 1. Spolupráce s oběma je dobrá, ve všem, denní, pravidelná. Třídní učitelka 
i asistentka jsou  obě dvě moc fajn, spolupráce funguje výtečně. Asistentka má hned kolem sebe 
spoustu dětí. Úlevy  má  dcera  na psaní, z tělocviku je osvobozena na doporučení  z  SPC. Není 
problém s absencí kvůli lázním ke konci školního roku. Spolupráce s  SPC nyní je 1x za rok,  
před nástupem do školy jsme tam docházeli každých 14 dní. Pověřená pracovnice z  SPC byla hned 
začátkem září na kontrolním šetření ve škole. IVP  dcera  nemá. Úlevy  má  dcera  na psaní, 
z tělocviku je osvobozena na doporučení  z  SPC. Škola nám byla doporučena i SPC. Není 
problém s absencí kvůli lázním ke konci školního roku.  
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1.S maminkou žáka se vídám  víceméně  denně, vycházíme  
si oboustranně vstříc, spolupráce funguje absolutně bez chyb. Pomohl nám krajský úřad, stavební 
výdaje zajišťovalo město ze svého rozpočtu. Spolupracoval jsem se základní školou, kam žák docházel 

                                                
88 MŠMT – klíčové dokumenty ke společnému vzdělávání,  asistent pedagoga. 
89 Podrobné informace jsou dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-asistent-
pedagoga/ 
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na 1.stupeň.  S  SPC komunikujeme, máme naprosto perfektní vztahy. 2. Spolupráce s  mamkou 
žáka s tělesným postižením je výtečná, vzájemně vstřícná. S  SPC90  spolupracujeme pravidelně 
při tvorbě a schvalování IVP91 pro daný školní rok, pověřená pracovnice SPC provádí pravidelnou 
návštěvu i ve škole při vyučování, hodnotí proces integrace, konzultuje či doporučuje rady řediteli, 
třídní učitelce, asistentce pedagoga. Třídní učitelka i asistentka pedagoga respektují doporučení 
odborníků tj. speciálního pedagoga, logopeda, psychologa apod. 
 
Ø  Rozbor dokumentů Individuální vzdělávací plány žáků/yň s tělesným postižením  
na daný školní rok  jsou schvalovány pověřenou pracovnicí speciálně vzdělávací centra. Jeho 
plnění kontroluje 1 – 2x do roka přímo během vyučovacího procesu ve školní třídě.   V obou 
analyzovaných pracovních náplní92 je definována povinnost asistentky pedagoga podílet  
se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, pravidelně předávat zprávy ředitelce školy  
o průběhu výchovně vzdělávacího procesu žáka/yně s TP, spolupracovat s SPC, s rodiči.  
V jedné ze dvou pracovních náplní jsou i konkrétně vyjmenovány další spolupracující 
instituce se kterými má být asistentka pedagoga v kontaktu.  
Komentář  výzkumnice:   
Intervence93, forma a frekvence  podpory žáku/yni s tělesným postižením, povinnosti 
vyplývající ze  zpracování, plnění a vyhodnocování individuálního vzdělávacího programu 
jsou legislativně94 stanoveny   a  stávají se nedílnou povinnou součástí pedagogické praxe.   
 
Opět zde  však navíc  narážíme, stejně jako u předchozí tematické oblasti,  na lidský faktor, 
který není sice povinnou součástí pedagogické praxe ale zcela jistě  sehrává nepostradatelnou 
a nezastupitelnou roli při zpětné vazbě  podávané  žákům/yním s tělesným postižením,  jejich 
zákonným zástupcům, vedení školy, školským poradenským  pracovištím, lékařským 
odborníkům, neziskovými organizacemi a dalším spolupracujícím institucím. 
III.Tematická 
oblast: 
Působení 
dospělých  
ve třídě 

Konkrétní téma: 
A) Hodnocení95 žáka/yně s tělesnými postižením. 

- Stane se, že jsou si  dospělí nejistí při hodnocení žáka/yně s tělesným 
postižením? 
- Bývá dítě s tělesným postižením oproti ostatním dětem v třídním  
   kolektivu zvýhodňováno?  
- Bývá žáku/yni s tělesným postižením  nadržováno, z lítosti  či    jako  
  kompenzace za život s postižením? 

Podloženo z výzkumu: 
Ø  Pedagogičtí pracovníci: 1. Ano, myslím si, že začátku ano, když přesně netuším, netušíme, co 
dítě zvládne. Později, pokud přesně poznám, do schopnosti a dovednosti dítěte s tělesným postižením,   
a víme, co zvládne samo, tak ne. Nabídnu mu pomoc a záleží na něm, zda ji  přijme. 2. Tak u mě tedy 
určitě ne. Myslím, že to není nejvhodnější způsob. Já s ním jednám jako se všemi jinými. Snažím se, 
aby se při výkladu i zasmáli, což se mi daří,  i  u žáka  s  tělesným postižením. Rozhodně neberu 

                                                
90 SPC – speciálně pedagogické centrum 
91 IVP – individuální vzdělávací plán 
92 Viz přílohy č. 15, 16 
93 Viz Katalog  podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení 
nebo závažného onemocnění, kapitola 3. Intervence, s. 112 - 147  Intervence je třetí oblastí podpory žáku/yni 
s tělesným postižením. 
94 Viz  vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,  vyhláška 27/2016 s účinností od 1.9.2016 vzdělávání žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
95 Viz Katalog  podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení 
nebo závažného onemocnění, kapitola 4.6 Hodnocení, s. 211 – 231. Hodnocení je šestou oblastí podpory. 
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v potaz nějakou lítost, protože hlavu má na to, aby dělal jako ostatní a je chytřejší než třeba 1/3 třídy. 
3. Pokud znám dobře diagnózu dítěte, tak si nejsem. Vycházím  z individuálního vzdělávacího plánu  
a redukce učiva, z toho co by žák měl umět. 3. Já  ho hodnotím za vědomosti.  
 
Ø  Pozorování: Obě pozorování potvrdila průběžné slovní hodnocení vyučující/m k výkonu 
žáků/yň v třídním kolektivu,  jejich  povzbuzování, zaktivizování. Ke klasifikaci, hodnocení výkonu 
známkou ze strany spolužáků,  došlo ve druhém pozorování, ale ke klasifikaci vyučující mělo dojít  
až po její kontrole vypracovaných úkolů. Ve druhém pozorování byl vysledován prostor, který dostali 
všichni žáci/kyně třídního kolektivu k vlastnímu hodnocení svých výkonů. 
 
Ø  Rozbor dokumentů: V jednom ze dvou sledovaných individuálních vzdělávacích plánů96 
byla přímo ukotvena  a podrobně rozpracována oblast hodnocení žáka/yně s tělesným 
postižením. 
Komentář  výzkumnice: 
Výzkumem se potvrzuje, že  praxí, podrobným seznámením se s diagnózou  žáka/yně 
s tělesným postižením,  s jeho individuálními schopnostmi ale i odlišnostmi a limity 
nedochází k pochybnostem pedagogických pracovníků při hodnocení žáka/yně s tělesným 
postižením. 
 
Důkladnou pedagogickou diagnostikou se vyučující může a měl by se oprostit od nejistoty 
při hodnocení výkonů žáka/yně  s tělesným postižením.  
Oporu vyučující může najít v individuálním vzdělávacím plánu dítěte, ve stanovení  
hodnotících kritérií.  
 
Vyučující  má  hodnocení v  rukou  nástroj, který má vést ke školní úspěšnosti žáka/yně 
s tělesným postižením a pro utváření hodnot u všech členů třídního kolektivu. Podle Koláře  
a Šikulové (2005)  by si měl být  učitel vědom možných následků hodnocení na žáka/yni 
s tělesným postižením, jeho motivaci k dalšímu učení, funkcí hodnocení. 97 Hodnocení  by 
nemělo být orientováno pouze na samotné  školní výsledky, chyby a  výkon žáka/yně 
s tělesným postižením, ale  mělo  být orientováno zejména na  školní úspěšnost  žáka/yně 
s tělesným postižením. Hodnocení má jiný význam pro rodiče žáka s tělesným postižením 
nežli pro samotného/ou žáka/yni s tělesný postižením.  
 
Novosad (2000, s.27) s odkazem na Mareše mluví o vyšší vnitřní stimulaci k učení u žáků/yň 
s tělesným postižením, čímž by se mohli stát motivujícím činitelem pro zdravé žáka/yně 
třídního kolektivu. Tato vnitřní motivace ovšem může být zrodem, jak pokračuje Novosad 
s odkazem na Mareše,  přehnané orientace jak dětí s postižením tak jejich rodičů.98 
Pro žáka/yni s tělesným postižením v přístupu k  hodnocení  učitele a jeho dalším  osobním 
výkonům je zásadní dle Koláře a Šikulové (2005, s. 71) jeho autoatribuce99. 
 
Doprovodným hodnotícím pedagogickým nástrojem se stává komunikační interakce  mezi 
žákem/yní a učitelem, asistentem/kou pedagoga spolu  s jejími prostředky: mimikou, gesty, 
haptikou, řečí. Nelešovská (2005, str.77) shrnuje, že pedagogická komunikace, mezilidské 

                                                
96 Vzhledem k důvěrnosti informací nebylo více podrobnosti z IVP žáka/yně s tělesným postižením 
rozpracovány. 
97 Podle Koláře a Šikulové (2005) může hodnocení zastávat funkci výchovnou, prognostickou, diferenciační, 
regulativní, informativní, sociální. 
98 Jak dokládá autentické sdělení rodiče dítěte s tělesným postižením: „Když já chci, aby byl aspoň chytrý, 
když není zdravý.“ 
99  V čem žák/yně spatřuje důvody svého školního úspěchu či neúspěchu. 
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vztahy mezi pedagogickými pracovníky a žáky/yněmi ovlivňují chování, výkony, vnímání, 
paměť a sociální klima třídy. 
 
Nerovné podmínky  aplikování hodnocení, komunikační interakce by mohly vést k pocitu 
nespravedlnosti,  nadržování žáku/yně s tělesným postižením ostatními intaktními100 
žáky/yněmi ve třídě a až k jeho sociálnímu vyčlenění ze skupiny.  Již po několikáté  tímto 
narážíme, viz výše,  na  zásadní roli  vyučující/ho ve třídě, viz teoretická část kapitola 5. 
 

IV. Tematická 
oblast: 
Další vzdělávání 
dítěte s tělesným 
postižením 

Konkrétní téma: 
A) Jsou vnímány obavy z přestupu  dítěte na II. stupeň ZŠ,  

na SŠ…? 
-  z hlediska  umístění  dítěte na daný stupeň školy 
-  z   hlediska vztahů  mezi spolužáky v novém kolektivu 
-  z  hlediska  změny asistenta/ky pedagoga u dítěte s tělesným  
       postižením 
-  z  hlediska změny asistenta/ky pedagoga pro rodiče žáka s tělesným  
      postižením 
-  z  hlediska změny vyučujících 
- z  hlediska náročnosti  učiva 

 Podloženo z výzkumu: 
Ø  Děti s TP:  1. No čekají    mě  přijímací zkoušky na střední školu, mám z toho trochu obavy. 
Bojím se, jestli mě vůbec přijmou a taky nového prostředí, nových učitelů a spolužáků,  jestli budu 
zvládat učení. 2. Včera jsme si povídaly s paní asistentkou o tom, až budu chodit na druhý stupeň, 
brečela jsem. 
 
Ø  Děti bez TP:  Obavy z další budoucnosti nezmínily. 
 
Ø  Rodiče dítěte s TP: Budeme muset řešit přechod na druhý stupeň, na jinou základní školu,  kdy  
jsme s paní ředitelkou již o tom mluvily a  dala mi  kontakt na ředitele dané  školy. Nevíme, co nás  
na druhém stupni čeká, jaká spolupráce, jaký asistent, jestli bude ochoten ji přebalit…No a další 
problém, který budeme muset řešit, je paní asistentka. Dcera  i  já jsme si na ni velmi zvykly, dcera 
k ní má velmi blízký vztah a už nyní se změny obávám.  Dcera i asistentka jsou na sobě závislé. 
 
Ø  Pedagogičtí pracovníci:  1. Vnímám možné úskalí v blížícím se přechodu žáka s tělesným  
postižením na 2. stupeň ZŠ, na jinou základní školu, a to především ve změně prostředí, spolužáků,  
ve změně asistenta/ky pedagoga, žák má na ni velmi silnou vazbu. Budu usilovat o možnost přechodu 
žák spolu s asistentkou. To vše proběhne v období psychického a fyzického dozrávání žáka. 2. Velký 
problém, který jsme řešili, a troufám si říci,   že by ho neměla řešit škola, ale právě SPC, je další 
vzdělávání dětí s tělesným postižením po ukončení jejich povinné školní docházky. SPC jim něco 
navrhnou, ale měla by to dotáhnout až do finále, do přijetí. Troufám si říci, že rodiče nemají 
informace, a opět to nemyslím jako kritiku konkrétní pracovnice SPC, to je prostě problém 
systému.SPC by mělo, dle mého názoru, zajistit žákům přechod na střední školu, poskytnout potřebné 
informace, zmapovat terén, předat ucelenou nabídku s  přihlédnutím ke specifikům jednotlivých typů 
tělesného postižení, ke specifikům jednotlivých středních škol.  Díky mé osobní angažovanosti  
a iniciativě se nám podařilo najít školu, vykomunikoval  jsem situaci s vedením dané střední školy, 
                                                
100 Intaktní žák/yně – zdravý žák/yně 
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vedení si  s  rodiči  domluvilo schůzku  a  v dubnu čekají žáka přijímací zkoušky. 

Komentář  výzkumnice: 
Přechod na druhý stupeň ZŠ či na SŠ, výběr budoucího povolání jsou náročné životní a socializační 
momenty jak pro děti zdravé, bez postižení, o to více pro děti s postižením, které není tak psychicky 
otužilé, odolné a zejména také pro jejich zákonné zástupce. 
 
Dítě s tělesným postižením má omezené možnosti výběru svého dalšího vzdělávání, zkreslené 
představy o budoucnosti. Limitují  ho především jeho závislost na druhé osobě a  nedostatek 
informací o možnostech dalšího vzdělávání. Zde přichází na řadu aktivita spolupracujících institucí, 
subjektů, školských poradenských pracovišť, rodičů, pedagogů. 
 
IV. Tematická 
oblast: 
Překonávání 
bariér 

Konkrétní téma: 
A) Které bariéry  bývají  integrací žáka/yně  s tělesným 

postižením nejčastěji překonávány? 
- Na jaké bariéry narážejí dospělí respondenti při integraci žáka/yně 
s tělesným postižením do běžné třídy základní školy?  

 Podloženo z výzkumu: 
Ø  Rodiče dítěte s TP: 1. Na školu v přírodě dcerka nepojede, vzhledem k tomu,  
že pojedou do hor a terén je tam velmi špatný a vzhledem k tomu ji nemohou vzít.  Domluvily   jsme se  
s paní učitelkou, že tedy dcera  nepojede. Bylo by to pro ně velmi obtížné, nedivím se jim ani. 2. 5. To, 
co  zdravým lidem přijde zcela  automatické, já musím důkladně promýšlet. Třeba bariérovost – ano, 
s doprovodem se dcera dostane kamkoliv, ale sama ne. Nepouštím  
ji ani samotnou ven, spadla by s  vozíkem a kdo by jí  tam pomohl.  
 
Ø  Pedagogové: 1. Vždy jsme se snažili s vozíčkářkou fungovat stejně jakoby  vozíčkářka nebyla  
a bariéry jí zrušit. Je sice potřeba vyššího nasazení, ale jde‚ to, pokud se chce. 2. Problém 
s  financemi vidím v tom slova smyslu, že bychom si samozřejmě přáli, abychom tu měli výtah, ale  
to jsou milionové investice. V zákoně je to nyní od 1.9. povinnost  zřizovatele. Město  proti  tomu také 
nic nemá, ale nedají se najednou na všech školách zřídit výtahy i vzhledem k jejich technickému 
řešení. U nás by se výtah musel postavit mimo školu, a budově.  
2. Vzdělávání žáka s tělesným postižením bylo pro mě naprosto novou situací. Bez vzdělání 
speciálního pedagoga, se zákonnými podmínkami v ruce, jsme zajistili stavební úpravy, tj. 
bezbariérový zadní vchod, bezbariérové WC,  a to  ještě před mým nástupem do funkce ředitele. 
Zřídili jsme žáku s tělesným postižením odpočinkovou místnost na patře, ve třídě má žák k dispozici 
speciální stůl, židli. Pomohl nám krajský úřad, stavební výdaje zajišťovalo město ze svého rozpočtu. 
Spolupracoval jsem se základní školou, kam žák docházel na 1. stupeň. Díky mé osobní urgenci  
a  iniciativě  se podařilo zajistit přes Úřad práce schodolez, který byl žáku zdarma zapůjčen. 
 
Ø  Pozorování: Obě pozorování potvrzují denní překonávání stavebních bariér, technických 
záležitostí budovy školy. Příklad z pozorování 1101 - pasivita ze strany žáka s TP, ostatní žáci /kyně 
reagovali svými odpověďmi. Obě pozorování vykazují komunikační  obtíže , kdy žák/yně s tělesným 
postižením potřebovali například více času na slovní sdělení a  jeho srozumitelné zopakování.  
 
Ø  Rozbor dokumentů: Rozbory obou pracovních náplní práce asistentek přiřazených 

                                                
101 Viz příloha č. 15 
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k žáku/yni s TP  mají zakomponovánu pomoc při akcích školy mimo prostory školní budovy. 
Komentář  výzkumnice: 
Výzkum potvrdil, že integrace žáka/yně s tělesným postižením je úzce spjata s překonáváním 
bariér.  V souvislosti s lokomocí žáka/yně s tělesným postižením se jedná, jak potvrzuje 
výzkum, především o bariéry stavební, technické, terénní, finanční  
a organizační- spjaté především s plánováním výjezdů.   Vzájemně se tyto jednotlivé bariéry 
ovlivňují, podmiňují. V souvislosti se socializací žáka/yně s tělesným postižením do běžné 
třídy základní školy s  interakcí s ní/m jdou do popředí především bariéry sociální, 
komunikační, pracovní a   výkonové související s typem a formou postižení. 
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14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI, DISKUZE 

Jak již bylo několikrát výše zmíněno, výzkumem bylo zjištěno, že  jednotlivá  

sledovaná výzkumná témata se vzájemně ovlivňují, podmiňují, doplňují, přesahují a  proto 

je na ně nahlíženo v celé jejich komplexitě. 

 
I. Tematická oblast: 

Postavení žáka/yně s tělesným postižením v třídním kolektivu 

Ø Jak je žák/yně s tělesným postižením vnímán/a  vrstevníky v třídním kolektivu? 

Ø Bývá žák/yně s tělesným postižením znevýhodněno oproti ostatním dětem 

v třídním kolektivu? 

Ø Účast žáků/yň s tělesným postižením při hodinách tělesné výchovy 

Ø Účast žáků/yň s tělesným postižením na třídních, školních akcích v prostorách 

školy i mimo ně. 

 

Výzkum  potvrdil rozlišné vnímání postavení žáka/yně s tělesným postižením 

dětskými   a dospělými respondenty.  Žáci mladšího  školního věku  bez tělesného 

postižením vnímají spolužáka/yni s tělesným postižením, jak ukazuje výzkumné šetření, 

jako sobě rovnocenného partnera, jsou s ním v aktivní interakci, v aktivní komunikace 

v dětské skupině. Žáci/kyně staršího školního věku sice vnímají svého spolužáka/čku 

s tělesným postižením  jako rovnocenného partnera, ale k aktivní interakci již tolik 

nedochází, je vnímán pasivně.  Žák s tělesným postižením může  v  třídním kolektivu spíše 

zastávat roli spolužáka s postižením, jak definuje Vágnerová (2015), na kterého jsou 

brány ohledy, který není zdravý. 

 

Dospělí respondenti z řad pedagogických pracovníků popisují postavení žáka/yně 

s tělesným postižením třídním kolektivem spíše jako dítě přehlížené, jak uvádí  

Vágnerové (2014, s. 168) nikoliv však  vyčleňované.  Postavení žáka/yně s tělesným 

postižením  je ovlivněno typem jeho postižení, věkem členů třídního kolektivu,  

dynamikou třídního kolektivu, genderovými rozlišnostmi,  žák/yně  má bližší vztah 

s vrstevníky téhož pohlaví do 11 let  dle Vágnerové (2005, s. 311).   

 

Pomoci pro utváření  pozice žáka/yně s tělesným postižením a mezilidských vztahů 

v třídním kolektivu by mohly například třídní výlety (Braun, 2012) mimo prostory školy, 

třídnické hodiny, zacílená práce s třídním kolektivem ze strany vyučující/ho, asistenta 
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pedagoga,  zvýšení sebevědomí žáka/yně s tělesným postižením, jeho zaktivizování, 

prosazení jeho předností. Jak uvádí Čadová  a kol. (2015, s. 257) systematická práce na 

klimatu třídy by měla upevnit sociální vazby ve třídě a zamezit vyčleňování  z  třídního 

kolektivu. Toto vše se prolíná i hodinami tělesné výchovy.  Podle Čadové a kol. (2015, s. 

156) je žák/yně s tělesným postižením  veden/a prostřednictvím pravidelné pohybové 

aktivity ne pouze k zvýšení fyzických výkonů ale především,  k rozvoji tělesnému  

i duševnímu, k začlenění do skupiny vrstevníků, kamarádských vztahů, učí se spolupráci, 

dodržování pravidel, předchází se jednostranné zátěži, částečně kompenzuje   sedavý 

způsob života daný imobilitou žáka/kyně. Rozsah a obsah náplně předmětu tělesné 

výchovy bývá ošetřen a specifikován v individuálním vzdělávacím plánu žáka/yně 

s tělesným postižením. Praxe, jak ukazuje výzkumné šetření, však je odlišná. Pouze jedno 

ze tří sledovaných dětí s tělesným postižením se účastní hodin tělesné výchovy.  

 

Hodinu tělesné výchovy je třeba vždy důkladně promyslet přizpůsobit intaktním 

jedincům i žáku/yni s tělesným postižením, je třeba využít  vhodných  kompenzačních102, 

rehabilitačních, reflexních, masážních pomůcek, například dotekových desek, megabloků, 

rehabilitačních míčů, vozítek, jezdících plošin, látkových  míčů, balančních pomůcek, 

trampolín, smyslových cest103. Žák/yně s tělesným postižením, se může hodiny účastnit  

organizačně jako  její rozhodčí, časoměřič apod. 

 

Dle Kábeleho (1992) má být cílem léčebné a tělesné výchovy vést tělesně postiženou 

mládež k co nejvyšší otužilosti, zdatnosti, nechat je prožívat radost z pohybu mezi svými 

vrstevníky, vést je k hygienickým návykům, k tělesné práci, ke sportu, pobytu v přírodě,  

ke cvičení, k pohybu.   

 

II.Tematická oblast: 

Míra asistence žáku/yni s tělesným postižením 

Ø Je dítě s tělesným postižením vedeno k co jeho největší možné samostatnosti? 

 

Samostatnost dítěte s tělesným postižením lze roztřídit do několika kategorií z hlediska 

sledovaných oblastí a očekávaných kompetencí  daného žáka/yně.  Co nejvyšší možná 
                                                
102 Viz Katalog  podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 
postižení nebo závažného onemocnění, kapitola 4. 2.2Pomůcky k TV s. 156 – 160. Pomůcky  jsou čtvrtou  
oblastí podpory. 
103 Například Kneippovy reflexní chodníčky. 
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samostatnost žáka/yně s tělesným postižením s ohledem na jeho individuální schopnosti  

a možnosti v oblasti jeho/její samoobslužnosti by se měla stát  hlavním pilířem výchovně 

vzdělávacího procesu  s ohledem na rozvíjení  jeho/její  sebevědomí, samostatnosti, 

nezávislosti a začlenění se do společnosti,  jak dokládá Čadová a kol. (2015, s. 82, 131). 

Pedagogická i rodičovská veřejnost mohou využít k dosažení tohoto cíle nabídku široké 

škály kompenzačních a reedukačních pomůcek viz II. tematická oblast výše.104 

Oblast samostatnosti z hlediska odpovědnosti za studijní výsledky žáka/yně s tělesným 

postižením, přípravy na vyučování je ošetřena podpůrnými opatřením nasměrovanými 

k  žákům s tělesným postižením, v jejich individuálních vzdělávacích plánech, pokud jej 

žáci s tělesným postižením mají vypracovány, pracovními náplněmi asistentek pedagoga. 

 

Teoretické vymezení oblastí pomoci je jedna věc, ale teorii do praxe uvádí 

jednotlivci, jednotliví rodiče, jednotliví učitelé, asistenti, takže je na nich, jak aktuálně 

vzhledem ke konkrétní situaci posoudí schopnosti, možnosti, limity a dovednosti 

jednotlivých žáků/yň s tělesným postižením a nabídnou jim asistenci v požadovaném a 

přiměřeném rozsahu. 

 
III.Tematická oblast: 

Působení pedagogických pracovníků  v třídních kolektivech 

Ø Jak je vnímána přítomnost asistenta/ky pedagoga ve třídě? 

Ø Spolupráce 

Ø Hodnocení  žáka/yně s tělesným postižením 

 

Pedagogické působení si klade za cíl vést k rovnocennému přijetí, začlenění, 

společnému vzdělávání žáků/kyň bez ohledu na postižení,  s přihlédnutím k jeho/jejím 

individuálním schopnostem, dovednostem, limitům, speciálně vzdělávacím potřebám. 

Zásadní vliv zde sehrávají vedle odborné kvalifikace pedagogických pracovníků jejich 

osobnostně charakterové a  dynamické vlastnosti,  jejich profesní i odborné zkušenosti,  

pedagogický takt a um, jejich životní nadhled a postoj, který předávají svým žákům/yním, 

pro něž bývají pedagogové  vzorem.  

 

                                                
104 Viz Katalog  podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 
postižení nebo závažného onemocnění, kapitola 4.3 Kompenzační a reedukační pomůcky, s. 174 – 175. 
Pomůcky  jsou čtvrtou  oblastí podpory. 
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Pedagogický pracovník by se měl vyhnout přehnané pozornosti věnované žáku/yni 

s tělesným postižením, jak uvádí Čadová a kol. (2015), oproti ostatním členům v třídním 

kolektivu.  Měl by mít na paměti   zajištění co nejvíce si rovných podmínek pro žáky/ně 

třídního kolektivu, samozřejmě s přihlédnutím k jejich individuálních schopnostem, 

dovednostem i odlišnostem.  Pedagog/žka by měl být skvělým pozorovatelem, vybaveným 

velkou dávkou empatie, zároveň částečně managerem a průvodcem  všech dětí ve tříd  

(i asistenta/ky pedagoga)   s cílem jejich komplexního co nejvyššího možného rozvoje 

nejen s důrazem na školní výsledky, ale především na jejich osobnostní rozvoj. Pedagog by 

měl umět se svými silami hospodařit, obnovovat je, vhodně relaxovat, chránit  

se před  stresem z vyššího pracovního fyzického i psychického nasazení, před syndromem 

vyhoření. Pedagog/žka by měl na sobě soustavně na sobě dále pracovat jak po odborné, tak 

i psychické a fyzické stránce.  Pomocníkem mohou pedagogům  být odborné semináře, 

kurzy, výcviky, školení, supervize, hospitace, konzultace se školskými poradenskými 

pracovišti, s kolegy/yněmi, se spolupracujícími institucemi apod.  

 

Vztah učitele k žákům/yním se odráží na žácích/kyních samotných, na jejich 

výsledcích,  na klimatu třídy, na jeho stylu výuky, formuje jejich sebepojetí. Čábalová 

(2011) uvádí různé typologie výukových stylů učitelů, např. podle vedení žáka styl 

liberální, demokratický až autokratický styl vedení,  či  další členění na exekutivní styl 

výuky (manažerský), facilitační vyučovací styl (zaměřený na zkušenosti žáků/yň), liberální 

styl (učitel je žákům/yním pomocníkem v jejich rozvoji). 

 

Pedagog má v ruce nástroj pro hodnocení žáka/yně s tělesným postižením a měl  

by ho užívat uváženě, erudovaně s ohledem na aktuální zdravotní a psychický stav 

žáka/yně s tělesným postižením, jeho schopnosti, možnosti a odlišnostmi, s ohledem  

na   redukci obsahu učiva danou individuálním vzdělávacím plánem žáka/yně s tělesným 

postižením a jasnými a všem, i ostatním žákům/yním ve třídě, transparentními kritérii 

hodnocení. Hodnocení dle Čadové (2015) by se mělo stát popisem úrovně dosažených 

vědomostí žáka/yně s tělesným postižením a motivací pro jeho další práci a rozvoj. 

 

Je na pedagogovi, vedení školy, školském pedagogickém pracovišti jakou formu 

hodnocení  u  žáka/yně s tělesným postižením  zvolí, zda dají přednost hodnocení 

kvantitativnímu, klasifikaci, či kvalitativnímu, slovnímu hodnocení. Oba sledovaní žáci 

s tělesným postižením byli klasifikováni. Klasifikace byla však doplněna o průběžné slovní 
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hodnocení, motivující, s důrazem na odstranění chyb, byli chváleni. Žákyni s tělesným 

postižením  byl věnován prostor pro autonomní hodnocení. Novosad (200, s. 27) podle 

Mareše zmiňuje, že žáci s postižením mívají vyšší vnitřní motivaci k učení.  

 

IV.Tematická oblast: 

Budoucnost žáka/yně s tělesným postižením 

Ø Další vzdělávání žáka/yně s tělesným postižením 

Otázka dalšího vzdělávání žáka/yně s tělesným postižením vyvíjí na samotného 

žáka/yni a jeho zákonného zástupce velký psychický tlak. Znovu, opakovaně se dítě   

i rodič dostává do nového třídního  i pedagogického kolektivu, je odtržen/a od asistentky 

pedagogy, na kterou byl/a navyknut/a, zvyká si na jiné prostředí, jiné pedagogy, jiný styl 

práce, jinou komunikace, vše běží (nějaký čas) mimo zaběhnuté koleje. Každá, i drobná, 

změna je pro žáka/yně s tělesným postižením velmi náročná, jeho psychika je nestabilní.  

Přechod žáka/yně s tělesným postižením na druhý stupeň základní školy či na střední 

školu, jak uvádí výzkumné šetření, je spojen nejen s  administrativními, informačními 

bariérami, viz tematická oblast níže. Tyto náročné socializační a životní změny přicházejí 

v období adolescence, fyzického dospívání a změn žáka/yně s tělesným postižením, kdy je 

emoční prožívání ještě emotivnější a hormonálně podmíněno (Vágnerová, 2005, s. 232). 

Jak  dále uvádí Vágnerová (2005, s. 323) významnou sociální událostí je ukončení povinné 

školní docházky žáka/yně s tělesným postižením, jeho profesní a životní nasměrování. 

Určitým řešením, jak  žáku/yni s tělesným postižením a jeho rodičům ulehčit náročnou 

zátěžovou situaci, kterou je přechod na druhý stupeň ZŠ či SŠ, jak vyplývá z výzkumu, by 

byl společný přechod žáka/yně s tělesným postižením a jeho asistentky pedagoga. 

 

V. Tematická oblast: 

Překonávání bariér 

Ø Které bariéry  bývají  integrací žáka/yně  s tělesným postižením nejčastěji 

překonávány? 

 
Překonávání bariér jde ruku v ruce celou školní docházkou žáka/yně s tělesným 

postižením. V  jeho různých socializačních etapách se derou po popředí odlišné bariéry, 

s přihlédnutím k aktuální řešené situace. Ještě nežli žák/yně s tělesným postižením započne 
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povinnou školní docházku přichází na řadu získávání potřebných erudovaných informací, 

byrokratický a administrativní postup žádosti o zřízení funkce asistentky pedagoga,  jejího 

projednání  a  schválení a hledání vhodné/ho osoby pro vykonávání pozice asistenta/ky 

pedagoga. Samotný nástup žáka/yně s tělesným postižením je spojen jak s rozsáhlými 

technickými,  stavebními   a pracovními úpravami prostor třídy a školy, tak  s jejich 

financováním, s  nákupem kompenzačních a relaxačních pomůcek, speciálního nábytku,  

se zřízením relaxační místnosti, bezbariérového WC, a zázemí pro žáka/yni s tělesným 

postižením k vykonávání medikace či jeho hygieny, nainstalování bezpečnostních madel 

apod.   V počáteční fázi školní socializace je dítě s tělesným postižením vystaveno 

sociálním (začlenění do třídního kolektivu, mezilidské vztahy, odloučení od rodičů, 

respektování autority), emočním, komunikačním, psychickým bariérám.  S  jejich 

zdoláváním žáku/yni s tělesným postižením  soustavně intenzivně  pomáhají pedagogičtí  

pracovníci, zákonní zástupci, spolužáci za uplatňování  příslušných, bezpečnostních 

kompenzačních  a jiných pomůcek. 

Celou školní docházku provází nejen dítě s tělesným postižením ale i asistenta 

pedagoga a učitele bariéry terénní, stavební,  fyzické, dopravní a psychické v různých 

fázích školní docházky a  intenzitách podle věku žáka/yně s tělesným postižením, stupně 

vzdělávání 
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Během diskuze nad výše zmíněnými tematickými oblastmi byly hmatatelné jejich 

všudypřítomné přesahy a  vzájemné determinace jednotlivých oblastí, jak ukazuje tabulka 

níže. 

 
 
Diagram č. 6 : Přesahy vysledovaných tematických oblastí 
Zdroj: (vlastní) 
 

role 
pedagogických 

pracovníků 
ve třídě

pedagogická 
komunikace

hodnocení 
žáků/yň s TP

spolupráce, 
socializační 

činitelé a  jejich 
interakce

překonávání bariér
v itntegraci žáka/yně

s TP

účast žáka/yně 
s TP třídního, 
školního dění

mezilidské vztahy, 
třídní klima, dynamika 

sociální percepcpe

seběvědomí, 
sebehodnocení 
žáka/yně s TP

postavení  
žáka/yně 

s TP

inkluzivní pojetí 
žáka/yně s TP

v běžné třídě ZŠ

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ZÁVĚR 

  92 

ZÁVĚR 

 
Tématem práce byly stanoveny přínosy a rizika integrace žáka s  tělesným 

postižením do běžné třídy základní školy, tedy to, co nám, samotným žákům/yním 

s tělesnými postižením, žákům/yním bez tělesného postižení, pedagogické veřejnosti  

a rodičům integrace žáka/yně s tělesným postižením přináší.  

 

Rozhodně s sebou integrace žáka/yně s tělesným postižením přináší komplikace, 

překážky, bariéry, úskalí, která jsme nuceni překonávat a hledat cesty k jejich vyřešení. 

Jejich zdolání se pro nás, pro všechny zúčastněné v procesu integrace žáka/yně s tělesným 

postižením do běžné třídy základní školy, stává dalším přínosem.  Nebylo zjištěno žádné 

úskalí, riziko,  které by se stalo neřešitelným, pokud se najdou vůle, chuť, nadšení  

a odhodlání jej vyřešit. Tudíž lze konstatovat, že všechna zkoumaná témata, která byla 

roztříděna do tematických oblastí, jsou vnímána jako přínosy, které nám přináší integrace 

žáka/yně s tělesným postižením. Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisí, přesahují 

se, vzájemně se ovlivňují, podmiňují. 

 

Nejvyšším možným dosaženým přínosem je samotná zkušenost s dítětem s tělesným 

postižením, která může, ale nemusí vést k inkluzivní vnímání, postoji vůči minoritní 

skupině dětí s tělesným postižením a pro dítě s tělesným postižením je to kontakt se svými 

zdravými vrstevníky, jejich vzájemná interakce.  

 

Výzkumná část diplomové práce si stanovila za jeden ze svých cílů objasnit, jak 

bývá vnímán/a žák/yně s tělesným postižením vrstevníky ve třídě. V každém ze dvou 

sledovaných třídních kolektivů bývá žák/yně s tělesným postižením vnímán/a odlišně.  

Vysvětlení můžeme hledat ve věku žáků třídních kolektivů, v délce trvání složení třídního 

kolektivu, v typu postižení žáka/yně, s estetickým hendikepem, který provází somatické 

postižení žáka/yně, jak uvádí Vágnerová (2005, s. 242), dále také s jeho oblíbeností, 

povahou, aktivitou, průbojností, sociabilitou, družností.  Žáci mladšího školního věku   

bez tělesného postižením vnímají spolužáka/yni s tělesným postižením, jak ukazuje 

výzkumné šetření, jako sobě rovnocenného partnera, jsou s ním v aktivní interakci, 

v aktivní komunikace v dětské skupině. Žáci/kyně staršího školního věku sice vnímají 

svého spolužáka/čku s tělesným postižením jako rovnocenného partnera, ale k aktivní 

interakci již tolik nedochází, je vnímán pasivně.  Žák s tělesným postižením může  
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v třídním kolektivu spíše zastávat roli spolužáka s postižením, jak definuje Vágnerová 

(2015), na kterého jsou brány ohledy, který není zdravý.  

 

Druhým cílem, který si kladla výzkumná část diplomové práce, bylo zjistit, zda bývá 

žák/yně s tělesným postižením pedagogy zvýhodňován/a oproti ostatním žákům/yním  

ve třídě.  

 

Výzkumné šetření prokázalo, že žák/yně s tělesným postižením nebývá oproti 

ostatním žákům/yním zvýhodňován na základě lítosti k žáku/yni s tělesným postižením,  

či jako kompenzace, ulehčení za postižení, se kterým žije. Pedagogičtí pracovníci využívají 

pro hodnocení jasně definovaná hodnotící kritéria, při jejich stanovení vychází 

z individuálních schopností, dovedností a možností žáka/yně s tělesným postižením, 

z podrobné analýzy zdravotní a školní pedagogické dokumentace. Jeden rodič se domnívá,  

že obecně jsou učitelé k jeho synovi s tělesným postižením hodnější.  

 

Třetím stanoveným výzkumným cílem práce bylo zjistit, zda je žák/yně s tělesným 

postižením veden k co největší možné samostatnosti. Výzkumné šetření vypovídá o důrazu 

kladeném na samostatnost a sebeobslužnost  žáka/yně s tělesným postižením během 

výchovně vzdělávacího procesu všemi přítomnými. Integrace žáka/yně s tělesným 

postižením je přijímána jako vklad a příprava pro budoucí dospělý a profesní život,  

a to i s ohledem na nutnou závislost na druhé osobně vzhledem k imobilitě a  omezeným 

možnostem lokomoce. Bylo však zjištěno a samotnými respondenty přiznáno, že mnohdy  

je pomoc poskytovaná žáku/yni s tělesným postižením nadbytečná vzhledem k jeho 

individuálním schopnostem a dovednostem, zdravotní anamnéze, aktuálnímu zdravotnímu  

a psychickému stavu. I zde opět hrají zásadní roli pedagogická diagnostika, profesní  

a osobní zkušenost a takt. Oblast samostatnosti a sebeobslužnosti jednoznačně spadá  

do přínosů nejen pro samotného žáka/yni s tělesným postižením. 

 

Posledním čtvrtým šetřeným cílem bylo zjistit, zda se žák/yně s tělesným postižením 

účastní hodin tělesné výchovy, třídních a školních výletů. Výzkum potvrdil, že ze tří 

sledovaných žáků/yň s tělesným postižením se pouze jeden účastní hodin tělesné výchovy 

a všech třídních a školních akcí. Zážitky přináší spolusdílení třídních aktivit všem členům 

třídního kolektivu, psychický i fyzický relax, kondici, kompenzaci jednostranné zátěže, 

otužování a získávání zkušeností v mezilidských vztazích.   
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Neúčast žáka/yně s tělesným postižením v hodinách tělesné výchovy a na některých 

třídních či školních akcích vypovídá o možném riziku  částečného vyčlenění žáka 

s tělesným postižením z třídního dění  a jeho ochuzení o společně sdílené a formující 

zážitky. Zde se nabízí prostor pro reflexi a realizaci účinných kroků, aby toto riziko bylo 

eliminováno a ošetřeno. 
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RESUMÉ  

In the last ten years, I have become aware of the continuous effort to include the 

physically challenged into the majority society. Nevertheless, I think there still remains 

much to be done in this area, by individuals as well as by the entire society. 

This thesis makes an effort to find out about the status of a physically challenged 

pupil as a member of a social group of peers in the interaction with other socialization 

factors. 

The thesis defines the positive and/or negative impact of the integration of  

a physically challenged pupil. It tries to perceive the situation from the point of view of 

physically challenged pupils, their peers, parents and teachers. The thesis analyzes their 

direct experience. 

Of course, every case of such an integration is individual and specific. The family 

background, the attitude of teachers and schoolmates vary. 

I wish good luck to all my colleagues - teachers, to children and their parents on their 

way of integrating the physically challenged into a common class. I wish their feelings 

about the intensely discussed inclusion education were positive. I hope the prejudice 

against the physically challenged will break down and people will realize that integration 

brings personal benefit to their lives. 
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 PŘÍLOHA Č. 1 

  I 

Příloha č. 1:  Částečně strukturovaný rozhovor se žákem/yní s tělesným postižením  
 
1. Chodím do … třídy, a je nás ve třídě i se mnou…  Jak Ti to ve škole jde? 

  
2. Jezdíš se třídou na školní a mimoškolní akce jako jsou výlety, divadelní vystoupení, 
výprava s přespáním, školy v přírodě apod.? 

ÿ Ano, rozveď prosím. 
ÿ Spíše ano, prosím upřesni. 
ÿ Ne, odůvodni prosím. 

3. Účastníš se tělesné výchovy? Popiš, prosím, jak hodiny probíhají. 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím objasni. 

4. Chodíš do nějakého kroužku, který nabízí škola? 
ÿ Ano, upřesni, prosím, do kterého. 
ÿ Ne. 

5. Chodíš na obědy do školní jídelny? 
ÿ Ano, pravidelně. 
ÿ Ano, někdy. Odůvodni prosím. 
ÿ Ne, odůvodni prosím. 

6. Chodíš do školní družiny? 
ÿ Ano, upřesni prosím. 
ÿ Ano, někdy. 
ÿ Ne, prosím odůvodni. 

7. Je výhoda být ve třídě se zdravými dětmi? 
ÿ Ano, prosím objasni proč. 
ÿ Ne, prosím objasni proč. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím vysvětli. 

 
8. Myslíš si, že máš ve třídě nějaké výhody oproti ostatním dětem? 

ÿ Ano, uveď prosím příklad. 
ÿ Ne. 
ÿ Jak u koho. 
ÿ Jsem jiného názoru, uveďte prosím příklad… 

9. Myslíš si, že máš ve třídě nějaké nevýhody oproti ostatním dětem? 
ÿ Ano, uveď prosím příklad. 
ÿ Ne. 
ÿ Jak u koho. 
ÿ Jsem jiného názoru, uveďte prosím příklad… 
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 PŘÍLOHA Č. 1 

  II 

10. Je fajn asistent/tka pedagoga?  Popiš, prosím, jaký máte vztah. Kdo zastupuje paní 
asistentku, když chybí. 

ÿ Ano, vysvětli prosím proč. 
ÿ Ne, vysvětli prosím proč. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím vysvětli… 

11. Jak trávíš přestávky? S asistentkou, bez asistentky… 
12. S kým nejvíce trávíš čas během celého dne ve škole?  
13. Trávíš se spolužáky čas i po vyučování? 

ÿ Ano, často, prosím rozveď. 
ÿ Ano, někdy, prosím rozveď. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o upřesnění. 

14. Spolužáci se ke mně chovají… (Můžeš uvést prosím na příkladu.) 
15. Já se chovám ke spolužákům… (Můžeš uvést prosím na příkladu. Představ  
si situace ze třídy.) 
16. Stane se, že dělají povinnosti, které zvládneš, za Tebe vyučující, asistent/ka pedagoga 
či děti? 

ÿ Ano, uveď prosím příklad. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o vysvětlení. 

17. Popiš, jak Ti dopomáhají asistentka pedagoga, třídní učitel/ka, ostatní vyučující, 
spolužáci. Umíš si říci, když potřebuješ s něčím pomoci? 
  
18. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 PŘÍLOHA Č. 2 

  III 

Příloha č. 2:  Částečně strukturovaný rozhovor se žáky/němi  třídního kolektivu,  
ve kterém se vzdělává žák/yně s tělesným postižením  

    
1. Chodím do … třídy a je nás  ve třídě i se mnou…   Žák/yně s tělesným postižením 

je s  vámi ve třídě od prvního ročníku? 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. Upřesni prosím, jak dlouho. 

 
2. Účastní se žák/yně s tělesným postižením školních a mimoškolních akcí jako jsou 

například výlety, divadelního vystoupení, výprava s přespáním, škol v přírodě 
apod.? 

ÿ Ano. 
ÿ Ne.  
ÿ Jsem jiného názoru, uveďte,  prosím, příklad. 

 
3. Účastní se žák/yně s tělesným postižením tělesné výchovy? Popiš, prosím, jak 

hodiny probíhají. 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, uveďte prosím příklad. 

 
4. Účastní se žák/yně s tělesným postižením kroužků, které nabízí škola? 
ÿ Ano, doplň  kterého, prosím. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru. 

 
5. Chodí žák/yně s tělesným postižením na obědy do školní jídelny? 
ÿ Ano, pravidelně. 
ÿ Ano, někdy.  
ÿ Ne. 

 
6.  Chodí žák/yně s tělesným postižením do školní družiny? 
ÿ Ano, pravidelně. 
ÿ Ano, někdy. 
ÿ Ne. 

 
7. Je výhoda mít žáka/yni s tělesným postižením ve třídě? 
ÿ Ano, upřesni prosím proč? 
ÿ Ne, upřesni prosím proč? 
ÿ Jsem jiného názoru, upřesněte prosím. 
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  IV 

8. Máš pocit, že má  žák/yně s tělesným postižením výhody? 
ÿ Ano, uveď, prosím, na příkladu. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, uveďte prosím na příkladu. 

 
9. Myslíte si, že má žák/yně s tělesným postižením nevýhody oproti žákům/yním bez 

postižení? 
ÿ Ano, uveď , prosím, jaké například. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o vysvětlení. 

 
10. Je fajn mít ve třídě asistentku pedagoga? 
ÿ Ano, upřesni prosím proč. 
ÿ Ne, upřesni prosím proč. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím vysvětlete. 

 
11. Tráví žák/yně s tělesným postižením přestávky s dětmi, dle svého uvážení,  

bez asistentky pedagoga? 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím vysvětlete. 

 
12. S kým nejvíce tráví čas během celého dne žák/yně s tělesným postižením?  
13. Tráví čas se spolužáky žák/yně s tělesným postižením i po vyučování? 
ÿ Ano, někdy, prosím rozveď. 
ÿ Ano, často, prosím rozveď.  
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o upřesnění. 

 
14. Ostatní žáci/kyně se chovají k žáku/yni s tělesným postižením… 
15. Žák/yně s tělesným postižením se ke spolužákům/spolužačkám chová… 
16. Je žák/yně s tělesným postižením ve škole co nejvíce samostatná? 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o upřesnění. 

 
17. Stane se, že dělají povinnosti, úkony za žáka/yni s tělesným postižením,  

které by zvládl/a sám/a paní učitelky, paní asistentka, děti? 
ÿ Ano. 
ÿ Ne. 
ÿ Jsem jiného názoru, prosím o příklad. 

18. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 PŘÍLOHA Č. 3 

   V 

Příloha č. 3: Částečně strukturovaný rozhovor s rodiči žáků/yň s tělesným postižením  
 

1. Popište, prosím, pohlaví, věk a typ tělesného postižení Vašeho dítěte. 
 

2. Popište, prosím, socializaci Vašeho dítěte, popis nástupu do školy, případný odklad 
povinné školní docházky, komplikace při hledání školy, navštěvovaný ročník Vaší 
dcerou/synem, prospěch, chování Vašeho dítěte, počet dětí ve třídě, účast 
v jednotlivých předmětech (TV – plavecký výcvik, PČ apod.). 
 

3. Hlavní přínosy ve vzdělávání Vašeho dítěte v běžné třídě ZŠ vidíte v… 
 

4. Vnímáte odlišný přístup k Vašemu dítěti oproti dětem  bez  postižením ze stran 
pedagogů, veřejnosti, vrstevníků Vašich dětí? Prosím uveďte příklady a možná 
řešení. 
 

5. Účastní se Vaše dítě všech školních akcí, mimoškolních výjezdů, pobytů, škol 
v  přírodě, zájmových útvarů apod.? 
 

6. Účastní se Vaše dítě zájmových útvarů nabízených školou. Prosím, případně 
rozveďte. 
 

7. Navštěvuje Vaše dítě školní družiny? Prosím, případně rozveďte. 
 

8. Definujte hlavní úskalí, která jste coby rodiče byli nebo budete nuceni řešit. Máte 
nějaké obavy spojené s dalším vzděláváním Vašeho dítěte? (přechod na 2. stupeň, 
dojíždění…). Možná řešení. Prosím o popis jejich možných řešení. 
 

9. Domníváte se, že je Vaše dítě vedeno ze strany pedagogů, asistentky pedagoga  
i dětí k co největší možné samostatnosti Vašeho dítěte?  
 

10.  Je z Vaší strany vedeno dítě k  co největší možné samostatnosti?  
Stane se, že vykonáváte činnosti, které dítě zvládne, za něj? 
 

11. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou 
různých forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů.  
 

12. Shrňte, prosím, spolupráci s třídní/m učitelem/kou, ředitelem/kou školy, 
asistentem/tkou pedagoga, se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko 
psychologickou poradnou apod. Kdo zastupuje asistenta/ku v době jeho/její 
nepřítomnosti? 
 

13. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 
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Příloha č. 4:   Částečně strukturovaný rozhovor s ředitelem/kou školy 
 
Pozn.: Otázky jsou totožné s otázkami pro třídní učitele/ky    žáků/yň s tělesným postižením, byl zredukován 
jejich počet. 
 

1. Popište, prosím, délku praxe a zkušenosti se vzděláváním dítěte se zdravotním 

postižením, typ školy, stupeň ZŠ, počet žáků ve třídě, přínos se vzděláváním 

žáka/yně s tělesným postižením pro Vás osobně. 

2. Přínosy pro samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní kolektiv 

spatřujete v… 

3. Přínosy vzdělávání žáka/yni s tělesným postižením pro Vás osobně spatřujete v… 

4. Popište, prosím, jak je dítě s tělesným postižením vnímáno dětmi ve třídě? Jak tráví 

přestávky, apod. 

5. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz TV, PČ, přesun do učeben, plavecký 

výcvik…), v organizaci školních, mimoškolních výjezdů s ohledem na žáka/yni 

s tělesným postižením? Uveďte, prosím, na konkrétních příkladech z praxe a jejich 

možná (vy)řešení. 

6. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou 

různých forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte 

možná preventivní opatření. 

7. Popište spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými  institucemi, s dalšími 

odborníky s cílem získávání informací o  dané problematice.  

8. Popište, jak dopomáhá asistent/ka pedagoga  žáku/yni s tělesným postižením, 

vyučujícímu. Porovnejte případně míru dopomoci s předešlými roky, uveďte 

příklady.  

Kdo zastupuje asistentku v době její nepřítomnosti? 

9. Domníváte se, že jsou finanční zdroje (například z Krajského úřadu) účelně 

zacíleny a jsou dostačující (na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)?  

10. Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením spatřuji především v … 

11. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 
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Příloha č. 5: Částečně strukturovaný rozhovor  třídní/m učitelem/kou, pedagogem 
kolektivu, ve kterém se vzdělává žák/yně s tělesným postižením 
 

1. Popište, prosím, délku praxe a zkušenosti se vzděláváním dítěte se zdravotním 

postižením, typ školy, stupeň ZŠ, počet žáků ve třídě, přínos se vzděláváním 

žáka/yně s tělesným postižením pro Vás osobně. 

2. Nastiňte, prosím, typ tělesného postižení žáka/yně, se kterým nyní spolupracujete. 

3. Přínosy pro samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní kolektiv 

spatřujete v… 

4. Přínosy vzdělávání žáka/yni s tělesným postižením pro Vás osobně spatřujete v… 

5. Domníváte se, děti s tělesným postižením mají ve škole jisté výhody plynoucí  

z „lítosti“ k dítěti s tělesným postižením?  

6. Popište, prosím, jak je dítě s tělesným postižením vnímáno dětmi ve třídě? Jak tráví 

přestávky, apod. 

7. Stane se, že jste si nejistý/á   při  hodnocení žáka/yně s tělesným postižením? 

Navrhněte, prosím, řešení. 

8. Vykonáte Vy, děti, kolegové, kolegyně nebo asistent/tka pedagoga činnosti, které  

je schopno dítě s tělesným postižením vykonat samo, za něj? Vedete vy, 

s asistentkou pedagoga a třídním kolektivem dítě s tělesným postižením k  jeho  

co největší možné samostatnosti?  

9. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz TV, PČ, přesun do učeben, plavecký 

výcvik…), v organizaci školních, mimoškolních výjezdů s ohledem na žáka/yni 

s tělesným postižením? Uveďte prosím na konkrétních příkladech z praxe a jejich 

možná (vy)řešení. 

10. Tráví žák/yně čas po vyučování ve školní družině, v zájmových útvarech 

nabízených školou? Rozveďte prosím. 

11. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou 

různých forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte 

prosím možná preventivní opatření. 

12. Popište, prosím, spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými  institucemi, 

s dalšími odborníky s cílem získávání informací o  dané problematice.  

13. Popište, jak dopomáhá asistent/ka pedagoga žáku/yni s tělesným postižením, 

vyučujícímu. Porovnejte případně míru dopomoci s předešlými roky, uveďte 

příklady. Kdo zastupuje asistentku v době její nepřítomnosti? 
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14. Domníváte se, že jsou finanční zdroje (například z Krajského úřadu) účelně 

zacíleny a jsou dostačující (na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)?  

15. Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením spatřuji především v … 

16. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 
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Příloha č. 6:  Částečně strukturovaný rozhovor s asistentem/kou pedagoga  
 
1. Popis délky praxe a zkušeností se vzděláváním dítěte se zdravotním postižením, typ 

školy, počet žáků ve třídě stupeň ZŠ, sdílená asistentka k více žákům apod. 

2. Nastiňte, prosím, typ tělesného postižení žáka/yně. 

3.  Přínosy se vzděláváním žáka/yně s tělesným postižením pro Vás osobně spatřujete v ... 

4. Přínosy pro samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní kolektiv 

spatřujete v… 

5. Domníváte se, děti s tělesným postižením mají ve škole jisté výhody plynoucí  

z „lítosti“ k dítěti s tělesným postižením?  

6. Popište, prosím, jak je dítě s tělesným postižením vnímáno dětmi ve třídě? Jak tráví 

přestávky, apod. 

7. Stane se, že jste si nejistý/á   při hodnocení  žáka/yně s tělesným postižením? Navrhněte 

řešení… 

8. Vykonáte Vy, děti, kolegové, kolegyně nebo asistent/tka pedagoga činnosti, které 

 je schopno dítě s tělesným postižením vykonat samo, za něj? Vedete vy, s asistentkou 

pedagoga a třídním kolektivem dítě s tělesným postižením k jeho co největší možné 

samostatnosti?  

9. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz tělesná výchova, praktické činnosti, přesun  

do učeben, plavecký výcvik…), v redukci učiva, v organizaci školních, mimoškolních 

výjezdů s ohledem na žáka/yni s tělesným postižením? Uveďte prosím na konkrétních 

příkladech z praxe a jejich možná (vy)řešení. 

10. Tráví žák/yně čas po vyučování ve školní družině, v zájmových útvarech nabízených 

školou? Rozveďte, prosím. 

11. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou 

různých forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte, prosím, 

možná preventivní opatření. 

12. Popište, prosím, spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými institucemi,  

s dalšími odborníky s cílem získávání informací o dané problematice.  

13. Popište, prosím, jak dopomáháte žáku/yni s tělesným postižením, vyučujícíúmu. 

Porovnejte případně míru dopomoci s předešlými roky, uveďte příklady.  

Kdo Vás zastupuje v době Vaší nepřítomnosti? 

14. Domníváte se, že finanční zdroje jsou účelně zacíleny a jsou dostačující 

(na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)?  
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15.       Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením spatřuji především v … 

16.       Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace 
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Příloha č. 7: Přepisy tří částečně strukturovaných rozhovorů se žáky/němi s tělesným 

postižením  

Opakovaně byly audiorozhovory vyposlechnuty a následně byly zpracovány jejich 

autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány do tabulky. U otázek číslo 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 a 17 měly děti možnost 

vybírat z nabízených možností, jedna z nich byla „Jsem jiného názoru, prosím o 

upřesnění“. Ve všech zrealizovaných rozhovorech byl termín žák/yně s tělesným 

postižením nahrazen konkrétním jménem daného žáka/yně, což v  přepisu rozhovoru, 

vzhledem k zachování anonymity, není zveřejněné či je to nahrazeno jiným, smyšleným 

jménem. 

 

Otázka 1.: Chodím do … třídy a je nás tam i se mnou … žáků. Jak Ti to jde ve škole? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ve třídě je nás 17. Dobře, měla jsem teď106 samé jedničky. 
Respondent 2 dívka Ve třídě je nás 16. Jde mi to dobře, ale někdy tak trochu blbě. 
Respondent 3 chlapec Ve třídě je nás ve třídě 28. Měl jsem teď čtyři trojky, kdybych 

se víc učil… 
Komentář:  

Pro zachování anonymity dotazovaných jsem nezveřejnila jejich odpovědi ohledně třídy,  

do které respondenti docházejí.  

 

Otázka 2.: Jezdíš se třídou na školní a mimoškolní akce jsou třeba výlety, divadelní 

vystoupení, výprava s přespáním apod.? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano. Byli jsme na jednom výletě v klášteře. 
Respondent 2 dívka Ano, jezdím všude, na výlety, na výpravy do hor s přespáním, 

do divadla. Jen na bruslení nejezdím, nebruslící máme 
náhradní program. 

Respondent 3 chlapec  Spíš jezdím, ale ne pokaždé. Když nejedu, jsem ve škole, 
občas doma. 

Komentář: 

Výpovědi dotazovaných se různí s  přihlédnutím k jejich rozdílným osobním zkušenostem 

a délce jejich školní docházky. 

 

 

 
                                                
106 Vysvědčení za I. pololetí školního roku 2015/2016. 
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Otázka 3.: Účastníš se tělesné výchovy? Popiš prosím, jak hodiny probíhají. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ano, tělocvik mám. Cvičíme buď společně, když to jde, 

nebo děláme s paní asistentkou jiné věci, hrajeme 
florbal, střílíme na koš, protahujeme se.  Naposledy 
jsem i šplhala. Paní učitelka a všichni ostatní na můj 
nápad překvapeně,  
ale i nadšeně koukali. Zkusili jsme to. Všichni mi 
tleskali. Plavat ani bruslit jsem nejezdila, měla jsem 
připravenou náhradní činnost, jeli jsme do knihovny, na 
vycházku  
do přírody. Nebo jsem třeba s paní učitelkou rozhodčí. 

Respondent 3 chlapec Do osmé třídy jsem tělocvik měl, ale tenhle školní rok 
jsem od tělesné výchovy osvobozen. 

Komentář:  

Respondent 1 byl od tělesné výchovy rovnou osvobozen.  

Respondent 2 se tělesné výchovy účastní. Je–li to nutné, je mu připravována jiná náplň 

hodiny s přihlédnutím k jeho možnostem, schopnostem a dovednostem, nebo se hodiny 

účastní coby její organizátor (rozhodčí). Jde-li to, účastní se sportovních a pohybových her 

spolu s třídním kolektivem. Toto bývá vyučující/m zohledňováno a promyšleno  

při přípravě na hodinu. Respondent 3 se tělesné výchovy doposud účastnil, až tento školní 

rok je od tělesné výchovy osvobozen. 

 

Otázka 4.: Chodíš do nějakého kroužku, který nabízí škola? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, chodím do kroužku angličtiny - každou středu  

po vyučování. 
Respondent 2 dívka Ano, chodím každou středu na šikulky (šikovných 

rukou), minulý rok jsem chodila na tanečky. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Komentář:  

Respondenti 1 a 2 využívají nabídky školních zájmových útvarů. Respondent 3 zájmové 

útvary nenavštěvuje. 
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Otázka 5.: Chodíš na obědy do školní jídelny? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ano, někdy. V úterý a ve čtvrtek před odpoledkami,  

ve středu před šikulkami. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Komentář:  

Respondenti 1 a 3 do školní jídelny nedocházejí. Vyzvedávají si je matky po ukončení 

výuky. Respondent 2 využívá školní jídelnu ve dnech, kdy má odpolední vyučování  

a kroužek, tj. 3x týdně.  

 

Otázka 6.: Chodíš do školní družiny? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ne, protože nechci chodit. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Komentář:  

U všech respondentů došlo ke shodě, žádný ze tří dotazovaných nedochází do školní 

družiny. Respondent 2 se ptal: “Nevadí, že jsem to takhle řekla?“ Opětovně byla 

respondentka ujištěna, že právě naopak jde o její názor a „žádná odpověď není špatná“.  

Respondent 3 – školní družina je určena pro žáky/ně 1. stupně ZŠ. 

 

Otázka 7.: Je výhoda být ve třídě se zdravými dětmi? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, můžu si s nimi hrát. 
Respondent 2 dívka Ano, mě to s nimi baví, je to jiné než s dětmi 

s tělesným postižením. 
Respondent 3 chlapec Ano, protože si víc rozumíme než s dětmi 

postiženými. 
Komentář:  

Respondent 2 použila termín „s  tělesným postižením“, naopak děti bez tělesného postižení 

používaly termín „postižení“. Respondent 3 se zarazil, nerozuměl termínu „je výhoda“. 

Termín jsem mu nahradila souslovím „je fajn“. Tomu synonymu ihned porozuměl  

a následně bez obtíží otázku zodpověděl. 
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Otázka 8.:  Myslíš si, že máš ve třídě nějaké výhody oproti ostatním dětem? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, při psaní. Jinak ne. 
Respondent 2 dívka Ano, při psaní píši méně řádků než ostatní děti. 
Respondent 3 chlapec Ano, při psaní a při ruském jazyce. 
Komentář: 

Došlo ke shodě u všech tří respondentů. Všichni respondenti se shodli i na oblasti výhod, 

které mají oproti ostatním dětem ve třídě, a těmi jsou výhody především v psaní. 

Otázka 9.:  Myslíš si, že máš ve třídě nějaké nevýhody oproti ostatním dětem? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ne. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Komentář:  

U všech tří dotazovaných došlo ke shodě v odpovědích. Všichni dotazovaní zodpověděli,  

že jsou bez nevýhod oproti ostatním dětem ve třídě. 

 

Otázka 10.: Je fajn asistent/tka pedagoga? Popiš prosím, jaký máte vztah.   

Kdo ji zastupuje, když chybí? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, je hodná. Když paní asistentka chybí je  

ve třídě jen paní učitelka. 
Respondent 2 dívka Je fajn, je jako kamarádka. Známe se hodně let, 

proto ji mám ráda. Voláme si i do lázní,  
i se třídou, vídáme se i o velkých prázdninách.  Když 
chybí paní asistentka, zastupuje ji třídní paní učitelka 
nebo jiná vyučující.  

Respondent 3 chlapec Ta minulá moc příjemná nebyla, ale tahle je moc 
fajn. Když asistentka chybí, pomáhá mi druhá 
asistentka  
ve třídě nebo jsem i doma. 

Komentář:  

Respondenti 1 a 2 se shodli, že je paní asistentka hodná. Respondentka 2 rozvedla vztah 

k asistentce pedagoga. Respondent 3 ohodnotil asistentku, kterou měl čtvrtým rokem na  

2. stupni základní školy, jako ne moc příjemnou. Zastupující asistentku ohodnotil jako moc 

fajn. Druhý den po konání našeho rozhovoru se měl respondent seznámit se svou novou 

paní asistentkou. Respondentka 1 a 2 se shodly v odpovědi, která se týkala zástupu 

povinností asistentky pedagoga po dobu její případné nepřítomnosti. Po dobu 
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nepřítomnosti asistentky pedagoga její pracovní náplň vykonává třídní učitelka, nebo 

vyučující na daný předmět ve třídě. Ve třídě se oběma respondentům střídají pouze dvě 

vyučující. Respondent 3 uvedl, že pokud asistentka chybí, dopomáhá mu druhá asistentka,  

která je ve třídě k jinému žáku nebo bývá i doma. Ve třídě se střídá více vyučujících  

na jednotlivé předměty. 

 

Otázka 11.: Jak trávíš přestávky? S asistentkou, bez asistentky. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Hraji si s dětmi. Paní asistentka dohlíží od lavice. 

Trvalo mi dlouho, než jsem došla na záchod, nestihla 
jsem se ani najíst. 

Respondent 2 dívka Přestávky trávím bez paní asistentky, s kamarády. 
Respondent 3 chlapec Trávím je spíš sám, na mobilu. 
Komentář:  

Respondent 2 užíval ukázkového spisovného jazyka. Respondent 1 a 2 se shodli v náplni 

přestávek, tráví je s dětmi. Respondent 3 tráví přestávky sám, využívá k zabavení svůj 

telefon. 

 

Otázka 12.: S kým nejvíce trávíš čas během celého dne ve škole?  

Dotazovaný  Dívka/chlapec 
 

Odpověď 

Respondent 1 dívka S paní asistentkou. 
Respondent 2 dívka Tak to asi s X.Y. 
Respondent 3 chlapec S nikým moc ne, spíš sám. 
Komentář:  

X.Y. – dívka uvedla jméno a příjmení spolužačky. V rámci zachování důvěry informací 

byly pozměněny její iniciály. Respondenti se v odpovědích lišili, nedošlo k žádné shodě. 

Respondent 1 tráví nejvíce času během dne s asistentkou pedagoga, respondent 2 

s kamarádkou a respondent popsal, že tráví většinu dne ve škole sám. 

 

Otázka 13.:  Trávíš se spolužáky čas i po vyučování? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ano, někdy, jak kdy, když mám náladu nebo si chci 

s nimi povídat. Telefonujeme si a také si občas 
píšeme, skypujeme. 

Respondent 3 chlapec Někdy jo, jdeme třeba do kina. 
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Komentář:  

Respondent 1 netráví svůj volný čas se spolužáky. Respondent 2 někdy tráví svůj volný čas  

se spolužáky, ale především přes mediální komunikační prostředky jako jsou skype, 

telefon. Respondent 3 někdy svůj volný čas s  kamarády tráví osobně, například návštěvou 

v kině. 

 

 

Otázka 14.: Spolužáci se ke mně chovají… 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Dobře. 
Respondent 2 dívka Spolužáci se ke mně chovají slušně, protože já  

se k nim chovám tak jako oni, oni se ke mně chovají 
slušně, jak proč bych se já k nim neměla chovat 
slušně. 

Respondent 3 chlapec Mile. 
Komentář:  

Respondent 1 a 2 se shodli v kladném  dokončení neúplné věty. Respondent 2 rovnou touto 

odpovědí odpověděl i na otázku následující. 

 

Otázka 15.: Já se chovám ke spolužákům…  

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Dobře. Příklad dívka neuvedla. 
Respondent 2 dívka Já jsem hodná. 
Respondent 3 chlapec Já se ke spolužákům chovám také mile. 
Komentář:   

Respondenti 1 a 3 se shodli v kladné odpovědi. Respondentka 2 se kladně ohodnotila. 

 

Otázka 16.:  Stane se, že dělají povinnosti, které zvládneš, za Tebe vyučující, 

asistentka pedagoga či děti? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Někdy ano, když mi něco spadne, zvednou mi to. 
Respondent 2 dívka Jo, ale občas. Že třeba mi něco podají nebo mi nějak 

pomůžou, ale mám je za to ráda. 
Respondent 3 chlapec No, někdy. Někdy mi pomůžou i otevřít učebnici. 
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Komentář:  

Všichni tři respondenti se shodli, že je jim někdy dopomáháno, především jsou jim 

podávány předměty.  Respondent 3 uvedl, že mu je pomáháno i s otevíráním učebnice, viz 

narušená jemná motorika. 

 

Otázka 17.: Popiš, jak Ti dopomáhá asistentka pedagoga, třídní učitelka, ostatní 

vyučující, spolužáci. Umíš si říci, když potřebuješ i když nepotřebuješ s něčím 

pomoci? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Asistentka mi pomáhá s oblékáním, svlékáním, 

s psaním, vyndává mi svačinu, nosí mi aktovku, podá 
mi, když mi něco spadne, když ji o něco poprosím. 

Respondent 2 dívka No tak to umím si říci o pomoc, ale občas mi to tak 
trochu nejde. Paní asistentka mi pomáhá hodně moc, 
protože mě třeba zvedne, hraje si se mnou, povídá  
si, obléká mě, když jdeme třeba na oběd, cévkuje mě. 

Respondent 3 chlapec O pomoc si moc říci neumím.  Vyučující či asistentka 
mi třeba podávají věci, které potřebuji. 

Komentář:  

Všichni tři respondenti shodně odpověděli, že je jim dopomáháno s podáváním předmětů, 

respondenti 1 a 2 doplnili i oblast oblékání. Respondent 2 doupřesnil odpověď ještě  

o cévkování.  Respondent 2 potvrdil, že si umí většinou říci o pomoc.  

 

Otázka 18.:  Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Nestyděla jsem se.   
Respondent 2 dívka Ano, jediné, že by se mohla přistavit ještě osmá třída. 

Pocit z rozhovoru mám dobrý. Včera jsme si povídaly 
s paní asistentkou o tom, až budu chodit na druhý 
stupeň, brečela jsem. 

Respondent 3 chlapec  No čekají mě přijímací zkoušky na střední školu, 
mám z toho trochu obavy. Bojím se, jestli mě vůbec 
přijmou a taky nového prostředí, nových učitelů  
a spolužáků, jestli budu zvládat učení. 

Komentář: 
Respondent 2 uvedl, že jeho námětem je, aby se „přistavila osmá třída“. 
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Příloha č. 8:  Přepisy šesti částečně strukturovaných rozhovorů se žáky/němi  

třídního kolektivu, ve kterém se vzdělává žák/yně s tělesným postižením  

Opakovaně byly audionahrávky rozhovorů vyposlechnuty a následně byly zpracovány 

jejich autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány do tabulky. U otázek číslo 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 a 17 měly děti možnost 

vybírat z nabízených možností, jedna z nich byla „Jsem jiného názoru, prosím o 

upřesnění“. Ve všech zrealizovaných rozhovorech byl termín žák/yně s tělesným 

postižením nahrazen konkrétním jménem daného žáka/yně, což v  přepisu rozhovoru, 

vzhledem k zachování anonymity, není zveřejněné či je to nahrazeno jiným, smyšleným 

jménem. 

 

Otázka 1.: Chodím do … třídy a je nás ve třídě i se mnou…   Žák/yně s tělesným 

postižením je se mnou ve třídě od prvního ročníku? Kolik je Vás celkem ve třídě? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, chodíme spolu do třídy od prvního ročníku. Je nás  

ve třídě 16. 
Respondent 2 dívka Ano, jsme spolu od prvního ročníku. Je nás teď 16. 
Respondent 3 chlapec Ano, jsme spolu od první třídy. Teď je nás 16, bylo nás 

víc. 
Respondent 4 dívka Ne, jsem s ním ve třídě čtvrtým rokem.  Je nás přibližně 

28. 
Respondent 5 chlapec Ne, jsem s ním ve třídě první rok. Naše třídy byly 

spojeny. Je nás 28. 
Respondent 6 chlapec Ne, chodím s ním od šestého ročníku. Je nás 28. 
Komentář:  

Respondenti jsou žáky/němi 1. a 2. stupně základní školy. Respondenti 1, 2 a 3 dochází  

na první stupeň základní školy.  Respondenti 4, 5 a 6 navštěvují druhý stupeň základní 

školy. Pro zachování jejich anonymity není blíže upřesněn ročník, který žáci/kyně 

navštěvují. Respondenti 1, 2 a 3 shodně potvrzují, že jsou se žákem/yní s tělesným 

postižením ve třídě od prvního ročníku. Respondent 3 byl zpočátku velmi nervózní. Znovu 

mu bylo  vysvětlen záměr nahrávání. V průběhu rozhovoru se respondent uklidnil. 

Respondenti 4, 5 a 6 se setkali v třídním kolektivu se žákem s tělesným postižením na 

druhém stupni. Respondenti 4 a 5 mají stejně dlouhou přímou zkušenost se žákem 

s tělesným postižením ve třídě, respondent 6 má zkušenost kratší. 
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Otázka 2.: Účastní se žák/yně s tělesným postižením školních a mimoškolních akcí 

jako jsou například výlety, divadelního vystoupení, výprava s přespáním apod.? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka Ano. 
Respondent 2 dívka Ano. 
Respondent 3 chlapec Bruslení ne, jinak ano. 
Respondent 4 dívka Ano, účastnil se s námi několika výletů a určitě si je užil. 

Byl s námi i na výletě s přespáním. 
Respondent 5 chlapec Ano, účastní se, do kina a divadla chodí vždycky  

a na výlety většinou také jede. 
Respondent 6 chlapec Ano, většinou se s námi akcí účastní. 
Komentář:  

Kromě respondenta 3 dochází v odpovědích ke shodě. Respondenti 4, 5, 6 blíže 

vyjmenovali konkrétní akce. Respondent 3 zvolil variantu odpovědi jsem jiného názoru  

a upřesnil ji. 

 

Otázka 3.: Účastní se žák/yně s tělesným postižením tělesné výchovy? Popiš, prosím, 

jak hodiny probíhají. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, účastní. Buď cvičí s námi, nebo když to nejde, tak 

s paní asistentkou. Bruslit a plavat s námi nejezdila.  
Respondent 2 dívka Ano, účastní. Naposledy i šplhala, to jsme všichni 

koukali, paní učitelka měla lesklé oči. 
Respondent 3 chlapec Ano, účastní. Cvičí s námi, jen se jí to mění, nebo cvičí 

něco jiného s paní asistentkou, nebo dělá s paní 
učitelkou rozhodčí. Teď s asistentkou a učitelkou 
bobovala. 

Respondent 4 dívka  Do osmé třídy s námi tělocvik měl, tenhle rok nemá. 
Cvičil s paní asistentkou. 

Respondent 5 chlapec Na tělocvik s námi nechodí. 
Respondent 6 chlapec Tělocvik měl, teď ho nemá. 
Komentář:  

První tři respondenti shodně vypovídají, že se žák/yně s tělesným postižením tělocviku 

účastní. Rozvádí činnosti, kterých se žák/yně účastní, jako jsou bobování, šplh, společné 

sportovní aktivity, samostatné pohybové aktivity s asistentkou, organizační aktivity 

v  hodinách, a kterých se neúčastní, jako je například bruslení a plavání.  Respondenti 4, 6 

reagují, že v předchozích letech se žák tělesné výchovy účastnil, tento rok tomu není, což 
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potvrdil svou výpovědí také respondent 5. Respondenta 4 upřesňuje, že žák cvičil 

s asistentkou. 

 

Otázka 4.: Účastní se žák/yně s  tělesným postižením kroužků, které nabízí škola? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, šikulek. 
Respondent 2 dívka Ano, šikulek. 
Respondent 3 chlapec Minulý rok chodila na tanečky, tento rok nevím. 
Respondent 4 dívka Ne, myslím, že se ničeho neúčastní. 
Respondent 5 chlapec Ne, nechodí. 
Respondent 6 chlapec Ne, neúčastní se. 
Komentář:  

U prvních dvou respondentů dochází ke shodě v kladných odpovědích.  Respondenti 4, 5 a 

6 se shodují v odpovědi „ne“. Respondent 3 volí možnost odpovědi „jsem jiného názoru“,  

a uvedl, kterého kroužku se žák s tělesným postižením účastnil minulý školní rok, pro tento 

školní rok neví, zda se nějakého kroužku účastní. 

 

Otázka 5.: Chodí žák/yně na obědy do školní jídelny? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, někdy, když máme odpoledku a má šikulky. 
Respondent 2 dívka Ano, někdy, před odpoledkou a šikulkami. 
Respondent 3 chlapec Ano, někdy, před odpoledkou. 
Respondent 4 dívka Nechodí a ani nechodil. 
Respondent 5 chlapec Nechodí. 
Respondent 6 chlapec Nechodí. 
Komentář:  

Respondenti 1, 2, 3 se shodují v odpovědích ano a blíže je specifikují. Respondenti 4, 5, 6 

se shodují v odpovědích ne. 

 

Otázka 6.: Chodí  žák/yně s tělesným postižením do školní družiny? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ne.  Minulý rok tam párkrát byla. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Respondent 4 dívka Ne. Školní družinu nemáme. 
Respondent 5 chlapec Ne. 
Respondent 6 chlapec Ne. 
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Komentář:  

Všichni respondenti se shodují v odpovědi ne. Školní družina žákům na druhém stupni 

není k dispozici, je určena pro žáky/yně prvního stupně základní školy. Respondent 2 

odpověď blíže doplňuje odpověď srovnání s minulým školním rokem. 

 

Otázka 7.: Je výhoda mít žáka/yni s tělesným postižením ve třídě? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, dělá doma jiné věci než já a mohou se o tom něco 

dozvědět. 
Respondent 2 dívka Ano, protože se o ni všichni zajímají a můžeme  

jí pomáhat. 
Respondent 3 chlapec Ne, je to stejné, jako by byla nepostižená. 
Respondent 4 dívka Já si myslím, že to je výhoda, protože  

si my uvědomujeme, jakou máme výhodu oproti němu. 
Můžeme se naučit s ním vycházet a chovat se s ním jako 
s normálním člověkem,107 takže vlastně poznáme, v čem 
on  
to má těžší a zároveň i my to máme lehčí. 

Respondent 5 chlapec Určitě je to dobrá zkušenost do života a hlavně  
Se  naučíme  žít ve společnosti, kde jsou i takoví lidé. 

Respondent 6 chlapec No já myslím, že jo. 
Komentář:  

Respondenti 1, 2, 4, 5, 6 shodně pozitivně odpovídají, že je výhodou mít ve třídě žáka/yni 

s tělesným postižením a jednotlivě, vyjma respondenta 6, odůvodňují proč.  Respondent 3 

odpovídá negativně, že není výhodou mít ve třídě žáka/yni s tělesným postižením,  

protože je to stejné, jako kdyby postižená nebyla. Respondent č. 3 se k otázce znovu vrací 

až na závěr rozhovoru, odpověď si potřebuje déle promyslet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107 Pro autentičnost byly zachovány doslovné myšlenky respondentů bez ohledu na gramatickou správnost. 
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Otázka 8.: Máš pocit, že má žák/yně s tělesným postižením výhody oproti ostatním 

dětem ve třídě? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ne. 
Respondent 2 dívka Ne. 
Respondent 3 chlapec Ne. 
Respondent 4 dívka Určitě ne, myslím si, že je brán úplně stejně jako my 

ostatní. 
Respondent 5 chlapec Při písemce má toho třeba méně, protože  

by to nezvládl, ale neberu to, že je mu nadržováno. 
Respondent 6 chlapec Nemám pocit, že je mu nadržováno. 
Komentář:  

U všech respondentů dochází ke shodě v odpovědích. 

Respondent 5 uvádí, že jisté výhody žák s tělesným postižením má především v písemném 

projevu s ohledem na jeho hendikep, ale respondent to nevnímá jako nadržování. 

 

Otázka 9.: Myslíte si, že má žák/yně s tělesným postižením nevýhody oproti 

žákům/yním bez postižení? Prosím o konkrétní příklad. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, když máme tělocvik. 
Respondent 2 dívka Ano, nemůže hrát fotbal, chodit, nepoužívá nohy, nemůže 

s námi lyžovat, bruslit. 
Respondent 3 chlapec Ano, je na vozíčku. 
Respondent 4 dívka Určitě tam nevýhody jsou. Musí třeba odejít i dřív 

z vyučování, aby se dostavil do jiné učebny, určitě  
je to těžší. 

Respondent 5 chlapec Nemůže prostě dělat různé sporty a zábavu třeba, kterou  
by chtěl dělat.  

Respondent 6 chlapec Nemůže se pohybovat. 
Komentář:  

Všichni respondenti se shodují v kladné odpovědi v souvislosti s tělesným postižením, 

omezením a blíže odpovědi rozvádí na konkrétních příkladech. Respondent 3 se k otázce 

znovu vrací až na závěr rozhovoru, odpověď si potřebuje déle promyslet. 
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Otázka 10.: Je fajn mít ve třídě asistentku pedagoga? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, protože pomáhá i ostatním dětem. 
Respondent 2 dívka Ano, je to lepší než v jiných třídách. 
Respondent 3 chlapec Ano, pomáhá dětem i učitelkám. 
Respondent 4 dívka Myslím, že jo, protože nepomáhá jen  jemu ale někdy 

pomůže i nám. 
Respondent 5 chlapec Je to fajn. 
Respondent 6 chlapec Je to fajn, někdy pomáhá asistentka i ostatním  

ve třídě. 
Komentář:  

Všichni respondenti se shodují  v  kladné odpovědi a blíže ji odůvodňují. Respondenti 4, 5, 

6 shodně odpověď doplnili o verbální projev- úsměv. 

 

Otázka 11.: Tráví žák/yně s tělesným postižením přestávky s dětmi, dle svého 

uvážení, bez asistentky pedagoga? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano. 
Respondent 2 dívka Ano. 
Respondent 3 chlapec Ano. 
Respondent 4 dívka  On jak kdy. Při svačině se odchází najíst do svojí 

místnosti, jinak je třeba i v naší třídě a povídá si 
normálně s námi. 

Respondent 5 chlapec Když se jde najíst, tak není s námi ve třídě. Malé 
přestávky tráví s námi ve třídě a s asistentkou. 

Respondent 6 chlapec Jak kdy. 
Komentář:  

První tři respondenti volí shodnou odpověď ano. Respondenti 4, 5, 6 volí spontánně 

odpověď „jsem jiného názoru“ a rozvádí ji. 

 

Otázka 12.: S kým nejvíce tráví čas během celého dne žák/yně s tělesným postižením?  

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka S paní asistentkou. 
Respondent 2 dívka Se všemi. 
Respondent 3 chlapec S holkami. 
Respondent 4 dívka Někdy k někomu přijde i někdo jiný a povídá si s ním 

celou přestávku. 
Respondent 5 chlapec S asistentkou a pak si s ním někdo popovídá občas. 
Respondent 6 chlapec Myslím, že nejvíce času tráví s paní asistentkou. 
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Komentář:  

Respondenti se v odpovědích liší. Tři z respondentů uvádí, že žák/yně s tělesným 

postižením tráví nejvíce čas během celého dne s vrstevníky. Další tři respondenti blíže 

charakterizují, že nejvíce tráví čas během celého dne žák/yně s tělesným postižením 

s asistentkou pedagoga. Na doplňující otázku, zda je žák/yně s tělesným postižením 

v kolektivu oblíben/a, shodně všichni odpovídají „jo, asi jo“. 

 

Otázka 13.: Tráví se spolužáky žák/yně s tělesným postižením čas i po vyučování? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Ano, na  whatsappu, skypu. 
Respondent 2 dívka Ano, když se potkají. 
Respondent 3 chlapec Asi ne. 
Respondent 4 dívka Vím, že někteří spolužáci byli za ním i doma. 
Respondent 5 chlapec  Já nevím. 
Respondent 6 chlapec Občas asi jo. 
Komentář:  

Respondenti 1, 2, 4, 6 shodně volí odpověď ano a blíže ji rozvedli. Respondent 3 volí 

odpověď „asi ne“. Respondent 5 neví, s kým tráví jeho spolužák volný čas. U respondenta 

4 byl záměrně ponechán pro autentičnost hovorový nespisovný tvar. 

 

Otázka 14.: Ostatní žáci/kyně se chovají k žáku/yni s tělesným postižením… 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 
Respondent 1 dívka Dobře. 
Respondent 2 dívka Se   chovají  stejně jako k ostatním. 
Respondent 3 chlapec Dobře. 
Respondent 4 dívka Jako k sobě rovnýmu, určitě. 
Respondent 5 chlapec No, já bych řekl, že jak někteří. Někteří se k němu 

chovají hezčeji, jiní hůř. Ale ti co se chovají hůř, se tak 
chovají ke všem. 

Respondent 6 chlapec Jak kdo, někdo se chová k němu lépe, někdo hůř. 
Komentář:  

Respondenti se v odpovědích liší. Respondent 1 a 3 se shodují v doplnění neúplné věty 

příslovcem „dobře“. Respondent 2 uvádí, že se žáci/kyně  ve třídě chovají k žáku/kyni 

s tělesným postižením stejně jako k ostatním. Respondent 4 se domnívá, že se k žáku 

ostatní členové kolektivu chovají jako k sobě rovnému. Respondenti 5 a 6 vidí rozdíly  

v chování jednotlivých členů třídního kolektivu k žáku s tělesným postižením.  

U respondentů 4 a 5 byly záměrně ponechány pro autentičnost hovorové nespisovné tvary. 
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Otázka 15.: Žák/yně s tělesným postižením se ke spolužákům/spolužačkám chová… 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka Hezky. 
Respondent 2 dívka Dobře. 
Respondent 3 chlapec Dobře. 
Respondent 4 dívka Jako k dobrým přátelům, protože s nimi vychází. 
Respondent 5 chlapec Chová se k nim hezky, nikdy jsem ho neviděl, že by jim 

nadával nebo tak… Není zlej, je v pohodě. 
Respondent 6 chlapec Povídá si s  náma, je milý, je v poho… 
Komentář:  

První tři respondenti z 1. stupně základní školy shodně reagují, že žák/yně s tělesným 

postižením se k nim chová dobře. Druzí tři respondenti podrobně popisují žákovo chování 

ke spolužákům.  U respondentů 5, 6 byl záměrně ponechán hovorový nespisovný jazyk. 

 

Otázka 16.: Je žák/yně s tělesným postižením ve škole co nejvíce samostatný/á? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka Ano. 
Respondent 2 dívka Asi ano. 
Respondent 3 chlapec Asi ano. 
Respondent 4 dívka Jak kdy. Někdy je František108 línej, tak to za něj dělá  

i ta paní asistentka, ale snaží být i samostatný, 
samozřejmě. 

Respondent 5 chlapec Jak kdy. No třeba když dělá na počítači, tak  
to si pracuje sám, ale do sešitu mu většinou píše paní 
asistentka. 

Respondent 6 chlapec No jak kdy. 
Komentář:  

Respondent 1 jednoznačně volí variantu, že ano, respondenti 2 a 3 odpovídá s drobnou 

niancí „asi ano“. U respondentky 4 byly záměrně ponechány pro autentičnost hovorové 

nespisovné tvary. 

 

 

 

 

 

                                                
108 Z důvodu zachování anonymity bylo pozměněno žákovo jméno. 
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Otázka 17.: Stane se, že dělají povinnosti, úkony za žáka/yni s tělesným postižením,  

které by zvládl/a sám/a paní učitelky, paní asistentka, děti? 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka Ano. Někdy jí pomohu, když nestíhá, nebo jí třeba něco  
paní učitelka nebo paní asistentka  dopíše, ale snaží se. 

Respondent 2 dívka Ano, třeba při psaní dlouhých vět, dopisuje za ni paní 
asistentka. 

Respondent 3 chlapec Někdy jo. 
Respondent 4 dívka Asi si nemyslím. 
Respondent 5 chlapec Ani ne. 
Respondent 6 chlapec  Asi ne. 
Komentář:  

První dva respondenti se ve svých odpovědích shodují, že se někdy stane, že jsou dělány 

povinnosti za dítě s tělesným postižením. Respondent 3 opověď nerozvedl o konkrétní 

příklad. Respondenti 4, 5 a 6 se shodují v odpovědích „asi ne“. 

 

Otázka 18. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Dívka/chlapec Odpověď 

Respondent 1 dívka Bez dalšího doplnění s pokrčením ramen. 
Respondent 2 dívka Dobrý, s pokrčením ramen. Bez dalšího doplnění. 
Respondent 3 chlapec Bez dalšího doplnění, s pokrčením ramen. 
Respondent 4 dívka Myslím si, že František109 není určitě méněcennej 110než 

my ostatní a určitě si zaslouží jezdit s náma na všechny 
ty výlety a že si zaslouží všechno tohleto zažít jako 
normální, když to tak řeknu. Je lepší, že je s náma ve 
škole a není nikde jinde a může si s námi povídat a učit 
se s normálními dětmi. 

Respondent 5 chlapec Určitě mi nevadí, že s náma je ve třídě, chová se jako 
normální inteligentní člověk. Určitě lepší než kdyby byl  
v ňáký zvláštní škole  nebo tam někde.  Že určitě  
je dobře, že je tady v normální škole. 

Respondent 6 chlapec No já jsem rád, že je tady… aspoň může být s těma, jak 
bych to řekl…kamarádama. 

Komentář:  

Respondenti shodně odpovídají, že mají dobrý pocit z rozhovoru.  

                                                
109 Z důvodu zachování anonymity bylo pozměněno žákovo jméno. 
110 Pro zachování autentičnosti byly přepisy rozhovorů ponechány i s hovorovými výrazy dětských 
respondentů. 
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Respondenti 1, 3, využili možnosti dalších doplňujících informací. Respondenti 4, 5 a 6 

využili možnost doplňujících informací.  Jejich výpovědi byly záměrně ponechány 

s hovorovými nespisovnými výrazy.  Respondentům byla položena doplňující otázka, zda 

dopředu věděli, že součástí jejich třídního kolektivu bude žák/yně s tělesným postižením, 

shodně odpověděli kladně, že byli dopředu informování. Respondentka 4 doplnila,   

že byla velmi zvědavá, jak bude žák vypadat, jaký bude. Uvedla, že František plně splnil 

její očekávání. 
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Příloha č. 9:   Přepisy tří částečně strukturovaných rozhovorů s rodiči žáků/yň 

s tělesným postižením  

Opakovaně byly audionahrávky rozhovorů vyposlechnuty a následně byly zpracovány 

jejich autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány do tabulky. Ve všech zrealizovaných rozhovorech byl termín žák/yně 

s tělesným postižením nahrazen konkrétním jménem daného žáka/yně, což v přepisu 

rozhovoru, vzhledem k zachování anonymity, není zveřejněno či je to nahrazeno jiným, 

smyšleným jménem. 

 

Otázka 1.: Popište, prosím, pohlaví a typ tělesného postižení Vašeho dítěte. 
Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena  Vrozená DMO111. Petra112má kvadruparézu bez dalšího 

přidruženého postižení. Ve škole se pohybuje s paní asistentkou na 
„stoličce“.  
O berlích jí dlouho trvalo dojít si na WC, nestihla se pak nasvačit. 
Zvládá nyní chodit i za ruku, několik kroků udělá úplně sama.  

Respondent 2 žena Vrozená DMO, spastická kvadruparéza, přidružená porucha řeči. 
František113 je na vozíku, nechodí, nepřemísťuje, na WC chodí 
s dopomocí. Během výuky na WC nepotřebuje, chodí až doma. 

Respondent 3 žena Jana114 má rozštěp páteře, meningomyelokelu, diplegii,  
je nutnost cévkování. Je přidružená středně těžká porucha řeči. 

Komentář: 

Všichni respondenti popsali typ tělesného postižení svého dítěte.  

Respondent 3 si připravil doma formou poznámek části odpovědí rozhovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 DMO – dětská mozková obrna 
112 Z důvodu zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
113 Z důvodu zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
114 Z důvodu zachování anonymity respondenta bylo jeho křestní jméno pozměněno. 
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Otázka 2.: Popište, prosím, průběh socializace Vašeho dítěte, popis nástupu do školy, 

případný odklad povinné školní docházky, komplikace při hledání školy, 

navštěvovaný ročník Vaší dcerou/synem, prospěch, chování Vašeho dítěte, počet dětí 

ve třídě. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1  žena  Petra chodí od září tohoto roku nastoupila do školy.  Měla 

roční odklad povinné školní docházky. Měly jsme veliké 
komplikace při hledání ZŠ, která by dceru umístila. Spadáme 
pod jiné město,  
ale chtěli jsme do jiného, okresního města. Spousta ZŠ nás 
odmítlo, až poslední oslovená nám vyšla vstříc. Pod školu patří 
také speciální škola. Škola nám byla doporučena i SPC. Ve 
třídě je 17 žáků, paní asistentka je sdílená ještě k jednomu 
žáku. Škola má zkušenosti se vzděláváním žáka s tělesným 
postižením, asistentka se zmínila, že tam měli jednoho žáka. 
P115. Chodí do školy moc ráda, jde jí to. Její první vysvědčení, 
které měla teď116, byly samé jedničky. 

Respondent 2 žena Komplikace s  umístěním syna již na 1. stupeň byly ohromné. 
V našem městě nám na všech školách rovnou řekli, ať umístím 
Františka na speciální školu. Pomohlo nám SPC117  a ředitelka 
stacionáře. 
Při přechodu na druhý stupeň se problém opakoval. Nakonec 
nám vyšel vstříc ředitel jedné ZŠ v našem městě, kterého krátce  
na to vystřídal ředitel nový. Třídy byly tento rok sloučeny, 
chodí tudíž do sportovní třídy a je v ní 28 žáků.  Ve třídě byly 
dvě asistentky pedagoga. Asistentku měl od 6. ročníku stejnou, 
nyní je dlouhodobě nemocná. Z. sdílí momentálně asistentku  
s  ještě jedním žákem. Zrovna tento týden se má poznat s 
jeho  novou asistentkou. Problém jsme měli i při hledání 
střední školy pro Františka. Pomohl  
nám současný ředitel. Střední školu jsme díky němu našli.   
Syna čekají přijímací zkoušky. Do osmé třídy se František 
účastnil tělocviku, na prvním stupni jezdil i na plavání, nyní, 
tento školní rok je syn z tělocviku osvobozen. Známky má 
František dobré, dvojky, trojky. Je líný, kdyby se víc učil, byly 
by lepší, musím ho do všeho nutit. 

Respondent 3 žena Měla jsem velký zájem o umístění dcery do mateřské školy,  
ale nepodařilo se, v  jedné mateřské škole měli velký problém  
s tím, že by dcera s vozíkem ušpinila koberec. Dcera před 

                                                
115 Pro zachování důvěry informací byly pozměněny iniciály. 
116 Vysvědčení za I. pololetí školního roku 2015/2016. 
117 SPC – speciálně pedagogické centrum. 
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nástupem do ZŠ proto docházela do Denního stacionáře,  
za co jsem velmi ráda, výtečně ji připravili na školu, dodnes 
jsou k nám velmi vstřícní.  Do první třídy nastoupila s ročním 
odkladem školní docházky. Problém s umístěním dcery do 
základní školy nebyl, zvolili jsme si školu, která již měla 
zkušenost se vzděláváním žáka s tělesným postižením. Nyní je 
ve třídě i s dcerou 16 dětí. 

Komentář:  

Všichni respondenti pochází z Karlovarského kraje. Vzhledem k zachování anonymity 

respondentů jsem blíže město nespecifikovala. Všichni respondenti se shodli, že měli 

komplikace s umístěním dítěte do běžné třídy základní školy. 

 

Otázka 3.: Hlavní přínosy ve vzdělávání Vašeho dítěte v běžné třídě ZŠ vidíte 

především v…  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena  Dcera chce být veterinářkou, je chytrá. Může si svůj sen tímto 
splnit, ze speciální školy by si ho splnit nemohla. Chtěla jsem, 
aby chodila na ZŠ, pak má lepší možnosti dalšího vzdělávání. 

Respondent 
2 

žena Hlavní přínos vidím v tom, že je mezi normálními dětmi a 
vzájemně spolupracují. 

Respondent 
3 

žena Pro mě je to velmi psychicky přínosné i pro mou dceru,  
ale i pro ostatní děti, protože si uvědomí, že nejsou všichni 
zdraví  
a v pohodě. Zdravé děti pomáhají těmto dětem jít směrem 
dopředu. 

Komentář: 

V odpovědích se respondenti lišili. Přínos vidí respondent 1 zejména v možnostech, které  

se  se vzděláváním na základní škole jeho dítěti nabízejí. Respondent 2 vidí přínos pro své 

dítě s tělesným postižením ve společnosti zdravých dětí. Respondent 3 vidí přínos 

vzdělávání jejího dítěte s tělesným postižením v běžné třídě základní škole především 

v psychické podpoře jí, coby matce samotné, jejímu dítěti ale i třídnímu kolektivu  

a vzájemné podpoře a uvědomění si rozdílů. 
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Otázka 4.: Vnímáte odlišný přístup k Vašemu dítěti oproti ostatním dětem ve třídě  

ze strany pedagogů,  asistenta/ky  pedagoga? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena  Ano, jsou na ni hodnější, ale jinak je to stejné.  

Respondent 
2 

žena Jsou na něj všeobecně hodnější. I veřejnost. Vždy, když na mě 
čekal v obchodě, něco od někoho dostal. 

Respondent 
3 

žena Ze strany pedagogů na škole, kam dochází má dcera, vůbec, 
v žádném případě. 

Komentář:  

Respondenti 1 a 2 se shodli v odpovědi. Vnímají odlišný přístup k jejich dítěti s tělesným 

postižením v tom smyslu, že jsou na ni pedagogové a asistent/ka hodnější.  

Respondent 3 rozhodně odmítl odlišný přístup ze strany pedagogů či asistentky pedagoga 

vůči jeho dítěti s tělesným postižením. 

 

Otázka 5.: Účastní se Vaše dítě všech školních i mimoškolních akcí, pobytů, škol  

v přírodě? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena  Zatím měli pouze jeden výlet do zahrad kláštera a tam dcera 
jela. Na školu v přírodě dcerka nepojede, vzhledem k tomu,  
že pojedou do hor a terén je tam velmi špatný  
a vzhledem k tomu ji nemohou vzít.  Domluvily jsme  
se s paní učitelkou, že tedy dcera nepojede. Bylo by to pro ně 
velmi obtížné, nedivím se jim ani. 

Respondent 
2 

žena Na školy v  přírodě třída nejezdí. Na výlety někdy syn jezdí, 
někdy nejezdí, když třeba není přítomna asistentka. Zůstává 
buďto ve škole, kdy má připravenou náhradní činnosti  
nebo doma. Jednou jsem s ním byla ve škole místo asistentky  
i já, po domluvě se školou. 

Respondent 
3 

žena U nás, na škole, kam dochází dcera, je to bez problémů. Paní 
učitelka s  paní asistentkou ji berou i pro mě  
na nepochopitelná místa. Dcera jezdí i na  školandy do hor 
a po zkušenostech bere s sebou paní učitelka pro dceru helmu, 
když spolu obě spadly a potloukly se. 

Komentář:  

Respondent 1 a 2 potvrdili účast svého dítěte s tělesným postižením na školních a 

mimoškolních akcích s přihlédnutím k možnostem zvládnout situaci ze strany školy 

s ohledem na zdravotní postižení jejich dítěte.  Oba respondenti se setkali s tím, že se jejich 

dítě s tělesným postižením, po domluvě a odůvodnění ze strany vedení školy, školní akce 
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nezúčastnilo. Respondent 3 se nesetkal s tím, že by jeho dítě bylo vyjmuto ze školní, 

mimoškolní akce, z pobytu v přírodě s přespáním v náročném horském terénu apod.  

 

Otázka 6.: Účastní se Vaše dítě zájmových útvarů nabízených školou? Prosím 

rozveďte. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena  Ve středu po vyučování dochází dcera do kroužku anglického 
jazyka. 

Respondent 
2 

žena Do školních zájmových kroužků František nechodí a nechodil. 

Respondent 
3 

žena Ano, tento rok chodí na šikulky, minulý rok chodila  
na taneční kroužek. 

Komentář:  

Respondenti 1 a 2 uvedli shodnou odpověď, že jejich dítě nevyužívá školních zájmových 

kroužků. Respondent 3 uvedl, že jeho dcera školních kroužků již dva roky využívá. Minulý 

rok docházela do tanečního kroužku a tento školní rok dochází do kroužku šikovných 

rukou. 

 

Otázka 7.: Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?  Prosím případně rozveďte. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 
1 

žena  Školní družinu nenavštěvuje. Minulý rok občas, když dcera 
chtěla, tak šla mezi děti do školní družiny. 

Respondent 
2 

žena Ne. Nechodil a nechodí. 

Respondent 
3 

žena Školní družinu nenavštěvuje. Minulý rok občas, když dcera 
chtěla, tak šla mezi děti do školní družiny. 

Komentář:  

Respondenti se shodli v odpovědi. Žádné z jejich dětí nedochází do školní družiny. 
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Otázka 8.: Definujte, prosím, hlavní úskalí, která jste již, coby rodiče, byli nuceni  

nebo budete nuceni řešit. Prosím o popis jejich (vy)řešení. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 
1 

žena  Nic mě nenapadá, kromě hledání základní školy, na kterou by 
dcera mohla nastoupit povinnou školní docházku. Přechod  
na druhý stupeň zatím neřeším, ani nevím, kde je budova  
2. stupně naší školy. 

Respondent 
2 

žena Řešili jsme spolupráci s asistentkou. Syn nechtěl ani moc 
chodit do školy. Velký problém jsme měli, jak na začátku 
synovy školní docházky s jeho umístěním na základní školu, tak 
potom i při přechodu na druhý stupeň a nyní i při hledání 
střední školy. 

Respondent 
3 

žena Tak zaměstnání, vztah. Budeme muset řešit přechod na druhý 
stupeň, na jinou základní školu, kdy jsme s paní ředitelkou již o 
tom mluvily, a dala mi kontakt na ředitele dané školy. Nevíme, 
co nás na druhém stupni čeká, jaká spolupráce, jaký asistent, 
jestli bude ochoten ji přebalit…No a další problém, který 
budeme muset řešit, je paní asistentka. Dcera i já jsme si na ni 
velmi zvykly, dcera k ní má velmi blízký vztah a už nyní se 
změny obávám.  Dcera i asistentka jsou na sobě závislé. Je 
tady jistá možnost, že by eventuálně mohla asistentka 
pokračovat s dcerou na 2. stupeň, pokud by tu neměla jiného 
žáka a ředitel nové školy by s tím souhlasil, uvidíme …“ 

Komentář:  

Respondenti 1 a 2 se shodli v odpovědi, že narazili na úskalí při umístění svého dítěte do 

první třídy základní školy. U respondenta 2 se toto opakovalo i při přechodu jeho syna na 

druhý stupeň základní školy a při hledání střední školy.  

Respondent 2 nastínil řešené úskalí s asistentkou pedagoga. Respondentem bylo doplněno, 

že na prvním stupni měl zkušenosti se třemi asistentkami pedagoga během dvou let, ta třetí 

byla dle vyjádření matky bezvadná a pokračovala s ním až do páté třídy, v kontaktu jsou 

stále.Na druhém stupni měl od šesté třídy asistentku jednu, která je nyní v dlouhodobé 

pracovní neschopnosti a zastupuje ji druhá asistentka ve třídě, která je momentálně sdílená. 

Během následujícího týdne se má syn seznámit s asistentkou novou. Téma ohledně 

asistentky pedagoga je podrobněji rozvedeno v odpovědi na otázku 11. 

Respondent 3 vyjádřil obavy z přechodu své dcery na druhý stupeň základní školy,  

a to ne z důvodu umístění, jistá varianta už je pro ně připravena, ale z důvodu změny 

třídního kolektivu, asistentky pedagoga, na kterou má dcera silný citový vztah a se kterou 

je velmi spokojena i samotná respondentka. 
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Otázka 9.: Domníváte se, že je Vaše dítě vedeno ze strany pedagogů, asistentky 

pedagoga i dětí k co největší samostatnosti Vašeho dítěte? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 
1 

žena  Ano, přála jsem si to. Potřebuje to pro život. 

Respondent 
2 

žena Tím, že má asistentku, tak  tam   tak  velká samostatnost tolik 
není a syn se  velmi stydí, tak je to s ním těžké. Syn   
si na to hodně zvyknul. 

Respondent 
3 

žena Určitě, ale asistentka musí být nabádána třídní učitelkou,  
ale teď již mnohem méně, aby vše nechávala na dceři  
a neděla „to“ za ni. 

Komentář: 

Respondenti 1 a 3 shodně uvedli, že je vedeno jejich dítě ze strany školního kolektivu 

k jeho co největší samostatnosti. Respondent 2 se nedomnívá, že je jeho dítě vedeno  

ze strany školního kolektivu k co největší možné samostatnosti. 

 

 

 

Otázka 10.: Je z Vaší strany vedeno dítě k  co největší možné samostatnosti?  

Stane se, že vykonáváte činnosti, které Vaše dítě zvládne, za něj? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena  Občas ano, třeba když si zacuchá vlasy, učešu ji, ale jinak 
nechávám vše na ní. 

Respondent 2 žena  Snažíme se, ale je pravda, že je víc rozmazlován. 
Respondent 3 žena Velmi se o to snažím, ano, ale přistihnu se, že mnohdy 

udělám leccos za dceru, abychom stihly včas vyrazit např.  
do školy, nebo abych si ušetřila práci. Ven ji samotnou 
nepouštím, u nás v místě bydliště to není ani možné, zajede 
do díry, a jak se zvedne sama? 

Komentář:  

Došlo ke shodě u všech respondentů. Uvědomují si, že konají některé činnosti  (v menší,  

či větší míře) za dítě s tělesným postižením. 
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Otázka 11.: Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo šikanou 

různých forem ze strany spolužáků, vrstevníků, vyučujících, asistentů?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 
1 

žena  Ano, ze strany vrstevníků určitě ano, zažily jsme to v lázních  
i v mateřské škole. Záleží vždy na tom dítěti samotném, jestli  
je zlé či nikoliv, jestli to mají v sobě. Ale děti ve třídě  
u Petry jsou hrozně hodné, nemá problém. Ze strany 
vyučujících či asistentky ne. 

Respondent 
2 

žena Já nevím, ale tím, že je tam s ním paní asistentka,  
tak ne.  Tam ty děti se  chovají  opravdu moc hezky. 

Respondent 
3 

žena Nemyslím si, je to prostě o lidech. 

Komentář:  

Respondent 2 a 3 shodně odpověděli, že se nedomnívají, že by dítě s tělesným postižením 

bylo více ohroženo šikanou různých forem. Respondent 1 se domnívá, že naopak ano,  dítě 

s tělesným postižením je více ohroženo šikanou různých forem. Odpověď je ovlivněna 

vlastní zkušeností respondentky. 

 

Otázka 12.: Shrňte, prosím, spolupráci s třídní/m učitelem/lkou, ředitelem/lkou, 

asistentem/tkou pedagoga, se školskými poradenskými pracovišti (PPP118, SPC119)  

při sestavování a plnění IVP120, při obsahu učiva jednotlivých předmětů (tělesné 

výchovy, praktických činností apod.).  Kdo zastupuje paní asistentku po dobu její 

případné nepřítomnosti? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena  Spolupráce s oběma je dobrá, ve všem, denní, pravidelná. 
Třídní učitelka i asistentka jsou obě dvě moc fajn, spolupráce 
funguje výtečně. Asistentka má hned kolem sebe spoustu dětí. 
Úlevy  má  dcera  na psaní, z tělocviku je osvobozena na 
doporučení z SPC. Není problém s absencí kvůli lázním ke 
konci školního roku. Spolupráce s SPC nyní je 1x za rok, před 
nástupem do školy jsme tam docházeli každých 14 dní. 
Pověřená pracovnice z SPC byla hned začátkem září na 
kontrolním šetření ve škole. Pokud paní asistentka chybí, je ve 
třídě vyučující, nebo třídní učitelka sama. IVP  dcera nemá. 

Respondent 
2 

žena Spolupráce se třídním učitelem i s ředitelem je dobrá. Řešili 
jsme situaci s asistentkou, měla výrazné osobní problémy, což 

                                                
118 PPP - pedagogicko psychologická poradna 
119 SPC- speciálně pedagogické centrum 
120 IVP- individuální vzdělávací plán 
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se velmi odráželo i na vztahu k mému synovi, a na Františkovi 
to šlo znát. Nechodil rád do školy. Řešili jsme to s třídní 
učitelkou, která mě  
na to upozornila, obrátila jsem i na ředitele školy, došlo 
ke zklidnění. Paní asistentka je momentálně v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti. František má druhou asistentku, která 
ve třídě také působí k jinému žáku. Syn se hned do školy těší, 
hned se „zvednul“, je veselejší. Zítra se   má syn  seznámit  
s novou paní asistentkou. Pokud paní asistentka chybí, tak se 
nabídla druhá paní asistentka ve třídě, párkrát jsem tam byla i 
já, občas je syn doma. 

Respondent 
3 

žena S pedagogy je spolupráce výborná, pravidelná, soustavná. 
Je to o lidech, o jejich přístupu a o tom, že když se chce, 
 tak to jde. My jsme měli štěstí, že jsme narazili na přístup 
„chce se a jde to.“ Když slýchávám z vypravování jiných 
maminek s  hendikepovanými dětmi z lázní, od kamarádky, 
která má dceru s tělesným postižením a s přidruženým 
mentálním postižením, tak ony takové štěstí neměly a u nich na 
škole se „nechce a nejde to. Velmi se pak diví, když vyprávím, 
že má dcera jezdí na školu v přírodě, cvičí apod. Asistentka mi 
posílá fotografie z výuky jako zpětnou vazbu, cévkuje dceru, 
samozřejmě bych do školy  
na cévkování dojížděla, ale jsem velmi ráda, že byla ochotná, 
velmi mi to pomůže. S  SPC spolupracujeme formou návštěvy 
jednou až dvakrát do roka, když je především třeba vyšetření 
jako podklad pro školu a ohledně funkce asistentky. Tělocviku 
se dcera účastní se vším všudy, i včetně sáňkování, šplhu. 
Nemám slov, z tělocviku má dcera jedničku, vždy se tomu 
smějeme. 

Komentář:  

Respondenti shodně konstatovali, že spolupráce se školou je dobrá, oboustranně vstřícná. 

Spolupráce s SPC121 probíhá jednou až dvakrát do roka, přímo jednou i na půdě školy, 

pozorováním a jeho následným rozborem ve škole.  

Respondent 3 se podrobněji rozmluvil o svých zkušenostech s integrací dcery v běžné třídě 

základní školy.  

Respondent 2 při doplňující otázce uvedl, že na prvním stupni měl František122 jednu třídní 

učitelku, tři asistentky pedagoga (během dvou let, hledala se „ta pravá“, a našla). Na 

druhém stupni má František nyní třetího třídního učitele, asistentku pedagoga měl až do 

této chvíle jednu, nyní dochází ke změně. 
                                                
121 SPC- speciálně pedaogagické centrum. 
122 Z důvodu zachování anonymity bylo pozměněno žákovo jméno. 
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Otázka 13. : Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 
1 

žena Matka doplnila, že dcera sedí v lavici sama, a že je ráda, 
že se alespoň nerozptyluje. Ráda bych chodila do zaměstnání, 
jsem 17 let doma, ale nevím, jak bych to dělala, když dceru 
ráno předám ve škole a pak za pár hodin ji opět vyzvedávám. 

Respondent 
2 

žena Bez doplnění. 

Respondent 
3 

žena K rozhovoru nemám nic. Lidé si mnohdy neuvědomují, co vše 
musíme řešit. To, co zdravým lidem přijde zcela automatické, 
já musím důkladně promýšlet. Třeba bariérovost – ano, 
s doprovodem se dcera dostane kamkoliv, ale sama ne. 
Nepouštím ji ani samotnou ven, spadla by s vozíkem a kdo by jí  
tam pomohl. Nebo například ojeté gumy na vozíku, je třeba 
pořídit nové, aby třeba na školandě nepíchli, apod. Jezdíme 
pravidelně na rehabilitace, dcera je na mě plně 
závislá…Přístup veřejnosti je zase o lidech. Někdo se stydí 
podívat, někdo kouká s povzbuzením v očích a někteří, je jich 
méně, nadávají, nebo si myslí, že je to výhoda. 

 

Komentář:  

Respondenti rozhovor a jeho průběh neokomentovali.  Neverbálně s úsměvem na tváři 

krčili rameny. Respondenti 1 a 3 vyjádřili doplňující informace, shrnutí, podněty ze svého 

života. Respondent 3 narazil na problém bariérovosti budov a terénu. Respondent 2 otázku 

neokomentoval, nedoplnil. 
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Příloha č. 10:   Přepisy dvou částečně strukturovaných rozhovorů s řediteli/kami škol  

Opakovaně byly audionahrávky rozhovorů vyposlechnuty a následně byly zpracovány 

jejich autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány do tabulky. Ředitelům/ředitelkám škol byly předkládány otázky číslo 1, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13 z otázek určených pro pedagogy. Pro přehlednost jsem odpovědi 

respondentů na jednotlivé otázky zaznamenala do tabulky. Ve všech zrealizovaných 

rozhovorech byl termín žák/yně s tělesným postižením nahrazen konkrétním jménem 

daného žáka/yně, což v přepisu rozhovoru, vzhledem k zachování anonymity, není 

zveřejněno či je to nahrazeno jiným, smyšleným jménem. 

 

1. Popište prosím délku praxe a zkušenosti se vzděláváním dítěte se zdravotním 

postižením, typ školy, stupeň základní školy, počet žáků ve třídě. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Má praxe je 27 let ve školství, z toho mám 9 let zkušenost  
se vzděláváním žáků s tělesným postižením, jeden z nich se 
vzdělával, druhý se v současné době ještě vzdělává na naší 
neúplné základní školy. Ve třídě je celkem 16 žáků. 

Respondent 2 muž Vzdělávání žáka s tělesným postižením bylo pro mě naprosto 
novou situací. Bez vzdělání speciálního pedagoga, se 
zákonnými podmínkami v ruce, jsme zajistili stavební úpravy, 
tj. bezbariérový zadní vchod, bezbariérové WC, a to ještě 
před mým nástupem do funkce ředitele. Zřídili jsme žáku 
s tělesným postižením odpočinkovou místnost na patře,  
ve třídě má žák k dispozici speciální stůl, židli. Pomohl nám 
krajský úřad, stavební výdaje zajišťovalo město ze svého 
rozpočtu. Spolupracoval jsem se základní školou, kam žák 
docházel na 1. stupeň. Díky mé osobní urgenci a iniciativě   
se podařilo zajistit přes Úřad práce schodolez, který byl žáku 
zdarma zapůjčen. 

Komentář:  

Respondent 1 se se žákem s tělesným postižením setkává denně, ale není jeho vyučující. 

Má především nepřímou zkušenost se vzděláváním žáka s tělesným postižením z hospitací, 

pozorování. Přímou zkušenost s prací se žákem s tělesným postižením má ze školních  

a mimoškolních akcí.  

Respondent 2 pracuje ve školství mnoho let. Setkává se s žákem s tělesným postižením  

při hodinách, vyučuje pracovní vyučování. 
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2. Přínosy pro samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní kolektiv 

spatřuji v… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Žák s tělesným postižením je zcela plnohodnotným žákem  
a okolí ho tak brzy vnímá, neuvědomuje si jeho odlišnost 
(postižení). Není vyloučen ze žádné činnosti, je nedílnou součástí 
dění ve třídě, škole. Má kamarády, na které se může spolehnout  
a kteří mu pomohou. Děti, lidé, pedagogové, veřejnost v sobě 
objeví schopnost empatie, pomoci, ochoty udělat něco pro druhé 
nad rámec svých běžných povinností, naučí se přirozeně vnímat 
lidi s postižením, budou jim umět pomoci bez pocitu ostychu, 
strachu, nadřazenosti. 

Respondent 2 muž Velikým přínosem je, že děti vidí, že existují lidi, kteří mají 
postižení, tělesné problémy, a naučí se k němu chovat.  
To je super plus. A ony automaticky dopomohou. 

Komentář:  

První respondent vnímá přínos pro samotného žáka s tělesným postižením v tom,  

že je v kontaktu s vrstevníky a tento kontakt je přínosem i pro jeho vrstevníky,  

jde o vzájemnou interakci.   Přínos vidí respondent 1 i osobním rozvoji pro pedagogy, 

veřejnost, kteří v sobě objeví empatii, ochotu pomoci i nad rámec svých povinností. 

Oba respondenti se  shodují v domněnce, že  děti a veřejnost  se  touto zkušeností naučí 

k dítěti a lidem s tělesným postižením chovat přirozeně bez ostychu, strachu, nadřazenosti.  

 

3. Přínosy vzdělávání žáka/yni s tělesným postižením  pro Vás osobně spatřujete v… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Odpověď se kryje a opakuje s odpovědí na otázku č.2. 
Respondent 2 muž Nová zkušenost. 
Komentář:  

Odpověď u respondenta 1 se shoduje s odpovědí na otázku předchozí. Respondent spatřuje  

pro něj největší přínos v nové životní zkušenosti. 
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4. Popište prosím, jak je dítě s tělesným postižením vnímáno dětmi ve třídě? Jak tráví 

přestávky, apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Žák s tělesným postižením je zcela plnohodnotným členem 
kolektivu a okolí ho tak brzy vnímá, neuvědomuje si jeho odlišnost 
(postižení). Přestávky tráví žákyně s tělesným postižením dle 
svého výběru bez asistentky, ale dospělý  
je ve třídě k dispozici. 

Respondent 2 muž Není to o tom, že by s ním děti čile komunikovaly. Rozhodně  
to není ale o tom, že by ho děti odstrkovaly. Je součástí třídy. 

Komentář:  

Odpověď u respondenta 1  koresponduje  opět s odpovědí na otázku číslo 2.  

Dle respondenta je žák/yně  s tělesným postižením plnohodnotným  členem kolektivu  

a okolí si brzy jeho odlišnost, hendikep, neuvědomuje.  

Respondent 2  popisuje,  že žák s tělesným postižením je součástí třídy.  Není dětmi 

v třídním kolektivu odstrkován, ale ani není dětmi vyhledáván.  

 

5. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz tělesná výchova, praktické činnosti, přesun  

do učeben, plavecký výcvik…), v organizaci školních, mimoškolních výjezdů 

s ohledem na žáka/yni s tělesným postižením? Uveďte prosím na konkrétních 

příkladech z praxe a jejich možná  (vy)řešení. 

 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Ne, nevidím žádné úskalí v organizaci hodin, vždy je vše dopředu 
důkladně promyšleno vzhledem k žáku s tělesným postižením, nebo 
je vše operačně řešeno na místě. Žák s tělesným postižením  se 
účastní tělocviku, činnosti jsou  
mu chystány či obměňovány k  jeho možnostem. Žák s tělesným 
postižením se účastní i pobytu na horách v náročném terénu, kdy 
se podílí na zvládnutí  terénu   
a pobytu  každý  přítomný dospělý. 

Respondent 2 muž Vždy, když to jde,  tak  žák s tělesným  postižením  jezdí  
s  námi  na akce třídy, na  výlety. Někdy ovšem, například  
z důvodu přepravy, to ale nelze (viz autobusy, kde  
na to nejsou nachystaní). 

Komentář:  

Respondent 1 popisuje, že žáky/yně s tělesným postižením se zcela automaticky účastní 

všech školních, mimoškolních akcí, tělesné výchovy, vyjma plaveckého výcviku.   
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Vše  je promýšleno dopředu, či případně aktuálně flexibilně pořešeno. Respondent 1 

doplňuje, že plaveckého výcviku se žákyně nezúčastnila z aktuálních  zdravotních důvodů,  

po  konzultaci s matky s lékařem.  

Respondent 2  uvádí, že vždy když je to možné z hlediska organizace akce, se žák 

s tělesným postižením třídních a školních akcí účastní, ale někdy to, například z hlediska 

dopravy nelze. 

 

6. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo  možnou  šikanou   

různých forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte 

možná preventivní opatření. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Ne domnívám se, u nás na škole díky  velmi  účinnému systému 
prevence proti šikaně a spolupráci ředitele školy, školního 
metodika prevence a ostatních  vyučujících   určitě ne. Navíc, není 
ani kde, u žáka s tělesným postižením je vždy v blízkosti nějaký 
dospělý. 

Respondent 2 muž Ne, naopak, je obrovským pozitivem, že děti vidí, od té 6. třídy,  
 že existují děti, které mají postižení a od začátku   
si na něj zvykly a berou ho úplně normálně. 

Komentář:  

Oba respondenti shodně reagují, že se nedomnívají, že by dítě s tělesným postižením bylo 

více ohroženo šikanou různých forem. Oba respondenti svůj názor podrobněji rozvedli. 

 

7. Popište  spolupráci  s rodiči, se školskými poradenskými  institucemi, s dalšími 

odborníky s cílem  získávání  informací o  dané problematice.  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Spolupráce s  mamkou žáka s tělesným postižením  
je výtečná, vzájemně vstřícná. S  SPC123  spolupracujeme 
pravidelně při tvorbě a schvalování IVP124 pro daný školní 
rok, pověřená pracovnice SPC provádí pravidelnou 
návštěvu i ve škole při vyučování, hodnotí proces integrace, 
konzultuje či doporučuje rady řediteli, třídní učitelce, 
asistentce pedagoga. Třídní učitelka i asistentka pedagoga 
respektují doporučení odborníků tj. speciálního pedagoga, 
logopeda, psychologa apod. 

Respondent 2 muž S maminkou žáka se vídám  víceméně  denně, vycházíme  
si oboustranně vstříc, spolupráce funguje absolutně  

                                                
123 SPC – speciálně pedagogické centrum 
124 IVP – individuální vzdělávací plán 
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bez chyb. S  SPC komunikujeme, máme naprosto perfektní 
vztahy. Velký problém, který jsme řešili, a troufám si říci,   že by 
ho neměla řešit škola, ale právě SPC, je další vzdělávání dětí 
s tělesným postižením po ukončení jejich povinné školní 
docházky. SPC jim něco navrhnou, ale měla by to dotáhnout až 
do finále, do přijetí. Troufám si říci, že rodiče nemají informace, 
a opět to nemyslím jako kritiku konkrétní pracovnice SPC, to je 
prostě problém systému. SPC by mělo, dle mého názoru, zajistit 
žákům přechod na střední školu, poskytnout potřebné informace, 
zmapovat terén, předat ucelenou nabídku s  přihlédnutím ke 
specifikům jednotlivých typů tělesného postižení,  
ke specifikům jednotlivých středních škol.  Díky mé osobní 
angažovanosti a iniciativě se nám podařilo najít školu, 
vykomunikoval  jsem situaci s vedením dané střední školy, vedení 
si  s  rodiči  domluvilo schůzku  a  v dubnu čekají žáka přijímací 
zkoušky. 

Komentář:  

Oba respondenti shodně vnímají spolupráci, jak s rodiči, tak i  se speciálně pedagogickým 

centrem za oboustranně vstřícnou.  

Respondent 2 nastínil slabinu související s ukončení školní povinné docházky pro žáka/yni 

s tělesným postižením,  a  o které je přesvědčen, že by  ji mělo pokrýt speciálně 

pedagogické centrum. 

 

8. Popište, jak dopomáhá asistent/ka pedagoga  žáku/yni s tělesným postižením, 

vyučující/mu. Porovnejte případně  míru dopomoci s předešlými roky, uveďte 

příklady. Kdo zastupuje asistentku v době její nepřítomnosti? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Asistentka pedagoga je prodlouženou rukou pedagoga  
ve třídě. Funguje mezi nimi již naprostá souhra. Asistentka 
žákyni pomáhá především s oblékáním, svlékáním, 
přemísťováním, cévkuje ji před odpoledním vyučováním, 
kroužkem či na celodenním výletě či výletě s přespáním, 
dopomáhá jí při hodině dle potřeby. Asistentka pedagoga  
je sdílená ještě k jednomu žáku se specifickými poruchami učení. 
Asistentka pedagoga zatím chyběla jen krátkodobě  
a to její pracovní náplň  nahradila  vyučující ve třídě, třídní 
učitelka. 

Respondent 2 muž To velmi závisí na tom, jakou má asistentka povahu,  
tam to není o vzdělání, je to  o  vztahu a její pracovní náplni, na 
individualitě každého člověka. Zastupující asistentka pedagoga 
je typ stále dobře naladěného pohledného člověka, což se na 
žáku s tělesným postižením odráží, pookřál, těšil se do školy. Na 
druhou stranu předchozí asistentka  byla spíše stažená do sebe, 
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depresivní,  což se na žáka přenášelo. Dlouhodobou 
nepřítomnost asistentky pedagoga  jsme řešili jejím zástupem. 
Nyní jsme přijali asistentku novou. Krátkodobě vypomohla druhá 
asistentka ve třídě, která  
je k jinému žáku. Pokud to byla otázka jednoho dne,   
či části jeho vyučování,  tak jsme se s maminkou domluvili  
a maminka si pro něj přišla dříve, a to proto, že  vyučující 
nemůže  o přestávce zajistit  jeho  bezpečnost, nemůže  
ho hlídat. V  jeho  případě je to komplikovanější, protože  
je potřeba, aby stále u něj, z hlediska jeho bezpečnosti,  někdo 
byl, jedná se především o přestávky. 

Komentář:  

Oba respondenti podrobněji popisují, jak  vnímají roli asistentky ve třídě, a to jak  

po pracovní, tak i  po lidské stránce a jaké mají zkušenosti. Respondent 1 nastínil,  

že z počátku hledání „té pravé asistentky“ se potýkal  s lidskými  i pracovními  úskalími  

ze strany asistentů působících na škole, ale „do třetice“ se naskytla „ta pravá“, která působí 

na škole až doposud.  

 

9. Domníváte se, že finanční zdroje  jsou účelně zacíleny a jsou dostačující  

(na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Ano, finanční zdroje z krajského úřadu  jsou účelně zacíleny, 
vždy nám bylo vyhověno v plném rozsahu, spolupráce 
s pověřenou pracovnicí krajského úřadu je vynikající. 
Zapojujeme se do Rozvojového programu MSMT Kompenzační 
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením125. 
Zřizovatel byl ochoten  uhradit schodolez,  avšak  žák se na něm 
bál a rychlejší je manuální vytažení žáka i s vozíkem. 

Respondent 2 muž Problém s  financemi vidím v tom slova smyslu,  
že bychom si samozřejmě přáli, abychom tu měli výtah,  
ale to jsou milionové investice. V zákoně je to nyní od 1.9. 
povinnost  zřizovatele. Město  proti  tomu také nic nemá, ale 
nedají se najednou na všech školách zřídit výtahy  
i vzhledem k jejich technickému řešení. U nás by se výtah musel 
postavit mimo školu, a budově. 

 

 

 

                                                
125 Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č.j 

MSMT – 43229/2015-1.  
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Komentář:  

Respondent 1  nevidí problém v zacílení finančních prostředků.  Respondent  2  vidí 

problém ve finančních limitech, které omezují technické a stavební úpravy v prostorách  

školy. 

10. Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením spatřuji především v … 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Na naší škole rodinného typu, kde máme pouze 1. stupeň ZŠ, 
nespatřuji během integrace žádná úskalí. Ale vnímám možné 
úskalí v blížícím se přechodu žáka s tělesným postižením na 
stupeň 2., na jinou základní školu,  
a to především ve změně prostředí, spolužáků, ve změně 
asistenta/ky pedagoga, žák má na ni velmi silnou vazbu. Budu 
usilovat o možnost přechodu žáka  spolu s asistentkou. To vše 
proběhne v období psychického a fyzického dozrávání žáka. 
Úskalí vidím v poněkud komplikovaném byrokratickém řízení 
pro schválení funkce asistenta pedagogy či  v podkladech pro 
účast v projektech  MSMT. 

Respondent 2 muž Nespatřuji žádná úskalí. Nehledali jsme důvody, proč žáka 
s tělesným postižením nevzít, naopak jsme připravili podmínky, 
abychom ho mohli přijmout. Záleží na druhu tělesného 
postiženého. Troufám si říci, že se dá vše v drtivé většině 
případů  vyřešit. Je to naopak přínosem pro ostatní děti, kdy se 
naučí přirozeně se nastavit a chovat k těmto lidem. Jediným 
problém snad vidím ve financích… Z vlastních zkušeností mohu 
říci, že jsme narazili na problém s dalším vzděláváním žáka/yně 
s tělesným postižením  po ukončení jeho  povinné školní 
docházky. 

Komentář:  

Respondent 1 vidí především dvě oblasti úskalí, které jsou spojeny s integrací žáka/yně 

s tělesným postižením. První  z nich, je přechod žákyně na druhý stupeň základní školy, 

tzn. na jinou základní školu, současná základní škola je základní školou neúplnou pouze  

s 1. stupněm.  Přechod na druhý stupeň nebude obtížný jen co do změny třídního kolektivu, 

vyučujících, tak jako pro ostatní děti v současném kolektivu, ale ještě to bude 

zkomplikováno působením nové asistentky, což bude asi problém největší, jelikož  

se současnou asistentkou pedagoga má žákyně  úzký vztah. Nabízí se, dle respondenta, 

teoretická možnost, že by obě přešly na druhý stupeň spolu, žákyně i asistentka. Vše  

je potřeba projednat s ředitelem tamní základní školy. Druhou problematickou oblastí  

dle respondenta je poměrně náročná byrokracie.  

Respondent 2 tvrdí, že téměř všechna  úskalí se dají vyřešit a naopak se úskalí mohou stát 

přínosem. Spatřuje také především dvě komplikované oblasti související s integrací 
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žáka/yně do běžné třídy základní školy a těmi  jsou: finanční prostředky a  další možnosti   

a nabídky vzdělávání pro žáka/yně s tělesným postižením. 

 

 

11. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Základním předpokladem úspěšné integrace je ochota  
a spolupráce s třídní učitelkou, asistentkou pedagoga, dalších  
vyučujících střídajících se ve třídě, rodičů,  ostatních  
pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy „udělat 
něco navíc, nad rámec svých běžných pracovních povinností. 
Žákyně s tělesným postižením  
se účastní se kroužku šikulek, minulý rok docházela žákyně do 
tanečního kroužku.  Pokud  se chce, nic není problém. 
Nevnímáme ji jako postiženou. 

Respondent 2 muž My nemáme potřebu něco tajit. Domnívám se,  
že integrace dítěte s tělesným postižením  je v pořádku  
a má smysl.  V  žádném  případě   nechci kritizovat  
a hodnotit, ale myslím si, i vzhledem k  budoucnosti samotného 
žáka, že by se dal žák posunout  směrem dopředu v oblasti 
sebeobsluhy, osobní hygieny  
i zdravotního stavu.  Zdůrazňuji znovu, že  nekritizuji, naopak 
před všemi rodiči, kteří mají děti s tělesným postižením smekám, 
protože co vše s dětmi s tělesným postižením  musí řešit, to my 
vůbec neznáme a  musí  to být psychický nápor. Tak   jako  je  
každý  typ tělesného postižení  jiný, individuální, specifický, tak 
je  i  každá rodinná situace  jiná, individuální, specifická. 

Komentář:  

Oba respondenti využili  možnost  se  k  rozhovoru  vyjádřit a doplnit jej.  

Respondent 2 v jednotlivých odpovědích spontánně  přesahoval i do otázek následujících. 

Problematiku zmapoval komplexně. Respondent 2 srovnával přínosy a úskalí  u 2 typů 

zdravotních postižení se kterými má osobní zkušenost. Drželi jsme se záměrně především 

postižení tělesného.
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Příloha č. 11:  Přepisy  tří částečně strukturovaných rozhovorů s  třídními 
učiteli/kami kolektivů,  ve kterých se vzdělává žák/yně s tělesným postižením  
Opakovaně   byly audiorozhovory vyposlechnuty a následně byly zpracovány  jejich 

autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány  do tabulky. Ve všech zrealizovaných rozhovorech byl termín žák/yně 

s tělesným postižením nahrazen konkrétním jménem daného žáka/yně, což v přepisu 

rozhovoru,  vzhledem k zachování anonymity, není zveřejněno či je to nahrazeno jiným, 

smyšleným jménem. 
 

1. Popište prosím délku  praxe   a  zkušenosti se vzděláváním dítěte se zdravotním 

postižením, typ školy, stupeň ZŠ,  počet žáků ve třídě apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Do školství jsem nastoupila v roce 2001. Zkušenost s dítětem 

s tělesným postižením ve škole mám 9. rokem. Předtím jsem 
pracovala jako vychovatelka v lázních pro děti. Aktivně 
spolupracuji s postiženými od roku 2003 (boccia, atletika, vodácké 
tábory pro handicapované osoby, kempy vozíčkářů, mezinárodní 
hry tělesně postižených. 

Respondent 2 muž Nedokážu to přesně z hlavy spočítat. Pracoval jsem  
ve školství, pak jsem z něj několikrát odešel, abych  si vyčistil 
hlavu,  a vrátil jsem se do něj zpět vrátil.  Zkušenost  
se vzděláváním žáka s tělesným postižením mám čtvrtým rokem, 
učím ho na některé předměty a tento rok jsem jeho třídním 
učitelem. Učím na 2. stupni ZŠ, ve třídě je 28 dětí. 

Respondent 3 žena Mám 45 letou praxi  ve školství. Pracuji na 1. stupni ZŠ.  
Se žákem/yní s tělesným postižením mám 5 letou praxi. 

Komentář:  

Všichni respondenti pracují dlouhodobě ve školství.  Délka zkušenosti se vzděláváním 

dítěte s tělesným postižením se liší od 4 leté, přes 5 letou až  k  9 leté praxi se vzděláváním 

dítěte s tělesným hendikepem. Respondent 1 se 13. rokem ve volném čase věnuje 

sportovním aktivitám lidí s tělesným hendikepem a má vystudovanou Karlovu univerzitu, 

FTVS126, pracovní a tělesná výchova zdravotně postižených osob. 

 

 

 

 

 

                                                
126 FTVS – fakulta tělesné výchovy a sportu 
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2.  Nastiňte  prosím  typ tělesného postižení žáka/yně,   se kterým  nyní  

spolupracujete, prospěch, chování apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena U nás je žák  na vozíčku, se středně těžkým tělesným postižením, 

plégií dolních končetin  a se středně těžkou poruchou řeči. 
Respondent 2 muž Spastická kvadruparéza, porucha řeči. Jemu to pálí, akorát  

je líný, to už jsem mu také řekl.“ Myslím si, že se jeho zdravotní 
stav se zhoršuje. Domnívám se, že by se na tom dalo více 
zapracovat, ale nemyslím vůbec jako kritiku. 

Respondent 3 žena Žák je plně připoután na invalidní vozík. 
Komentář:  

Všichni respondenti mají zkušenost s prací se žákem/yni  na vozíčku. 

 

3.  Přínosy se vzděláváním žáka/yně s tělesným  postižením  pro Vás osobně  

spatřujete   v ... 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Pro mě je to obohacení, životní zkušenost. Uvědomila jsem si, že i 

když člověk nechce, zpočátku dělá rozdíly, porovnává. Jakmile 
získá zkušenosti, porovnávání se vytrácí. 

Respondent 2 muž Pro mě osobně…no člověk vidí, že  jeho  problémy nejsou zas tak 
velké problémy, když člověk vidí, že dítě se nezvedne, nevykoná 
potřebu, tak si váží toho, co má. 

Respondent 3 žena Denně  si  uvědomuji  pomíjivost lidského štěstí. 
Komentář:  

Respondent 1  spatřuje hlavní přínos  pro něj samotného především  v  nabyté životní 

zkušenosti a uvědomění si, že i když člověk zpočátku nechce, dělá rozdíly, porovnává. 

Respondenti 2 a 3 shodně uvedli, že si uvědomují, že lidé v okolí řeší náročnější 

celoživotní problémy v porovnání s jejich problémy. 

  

4. Přínosy  pro  samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní 

kolektiv spatřujete v… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Děti v třídním, školním kolektivu si zvyknou  

na to, že ve společnosti jsou mezi námi lidé se zdravotním 
postižením, s tělesným postižením, dříve selektovaní, dnes naštěstí 
integrovaní a naučí se s nimi žít a vnímat je jako normální součást 
společnosti. Dítě s tělesným postižením  
je ve skupině vrstevníků, což  je pro něj   to nejdůležitější, být 
dítětem. 

Respondent 2 muž Pro žáka s tělesným postižením je přínos asi v tom,  
že nevidí kolem sebe jen postižené, na druhé straně záleží zase na 
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psychice, jestli jim (zdravý) třeba nezávidí a nemůže  
ho to nějak deptat, ale já myslím, že ho to nedeptá. 
Děti ve třídě vidí, co ony mají jako problém, tak to není vlastně 
problém. 

Respondent 3 žena  V zapojení   dítěte s tělesným postižením do většiny aktivit 
pořádaných školou a ve  styku  s vrstevníky. 

Komentář:  

Respondenti  shodně spatřují hlavní přínosy pro dítě s tělesným postižením a  pro třídní  

i školní kolektiv ve vzájemné interakci, trávení času s vrstevníky, uvědomění si rozdílů, 

jejich přijímání, respektování ale i svým způsobem stírání.  

Respondent 2  uvedl, že vidí přínos pro dítě s tělesným hendikepem také v tom, že dítě je 

mezi zdravými dětmi. Vyjádřil ale současně i obavy, zdali to naopak nemůže být pro dítě 

s tělesným postižením frustrující. 

 

5. Domníváte se,  děti s tělesným postižením  mají  ve škole jisté výhody plynoucí  

z lítosti k dítěti s tělesným postižením?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Myslím si, že ano, ze začátku práce s nimi člověk  dítěti s tělesným 
postižením i nevědomky pomáhá zbytečně moc, ulehčuje jim práci, 
ale časem se naučí nechat to na nich, stejně jako u ostatních dětí 
ve třídě. Obecně si myslím,  
že pokud člověk nepracuje s dětmi s tělesným postižením, má 
tendence je litovat, nadržovat jim, zastávat se jich,  kompenzovat 
jim tu životní „nespravedlnost“. Pedagog by  
se měl od toho oprostit, a podat i třídnímu kolektivu, proč např. 
někdo může psát kratší úsek textu, nebo proč si může odpočinout, 
změnit polohu, činnost apod.. Nastavená pravidla  a důslednost by 
měly platit pro každého ve třídě bez výjimky, bez rozdílu,  aby 
nedocházelo „k pocitům nespravedlnosti“. Toto má v rukou 
pedagog a měl by si s tím poradit.  Ale je to velmi individuální a 
záleží na charakteru a postoji  každého  vyučujícího.  Vnímám 
 to i u nás ve  škole i sama na sobě, dokud jsem nepoznala,  
co dítě s tělesným postižením samo zvládne, pomáhala jsem mu 
zbytečně moc. 

Respondent 2 muž Tak u mě tedy určitě ne. Myslím, že to není nejvhodnější způsob. Já 
s ním jednám jako se všemi jinými. Snažím se,  
aby se při výkladu i zasmáli, což se mi daří,  i  u žáka  s  tělesným 
postižením. Rozhodně neberu v potaz nějakou lítost, protože hlavu 
má na to, aby dělal jako ostatní  
a je chytřejší než třeba 1/3 třídy. 

Respondent 3 žena Nedávám k tomu příčinu. 
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Komentář:  

U respondentů nedošlo ke shodě v odpovědích. Respondenti 2 a 3 uvedli, že z jejich strany 

dítě s tělesným postižením není zvýhodňováno.  Respondent 1 osvětlil, že toto má v rukou 

každý vyučující a záleží, jaký postoj zaujme. Přiznala, ze své vlastní zkušenosti i blízkého 

pracovního prostředí, že zpočátku, nežli přesně poznala i ostatní vyučující, co je dítě  

schopno  zvládnout samo,  bylo mu dopomáháno  zbytečně moc. Ale postupem časem   

a zkušenostmi se toto odstranilo. 

 

6. Popište prosím, jak je dítě s tělesným postižením vnímáno dětmi ve třídě? Jak tráví 

přestávky, apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Dítě je bráno  kolektivem  jako rovnocenný partner. Přestávky 

tráví dle své volby, s ohledem na další vyučovací hodinu, vlastní 
relax, náladu a přípravu na ni. V blízkosti  
je vždy dospělá osoba, ale ne přímo u něj. Minulý školní rok jsme 
dítko s tělesným postižením více nabádaly, ať jde mezi děti, ať není  
u dospělého, nyní je to   pro něj  zcela automatické. Záleží také 
velmi na jeho aktuálním rozpoložení. 

Respondent 2 muž Že by děti o přestávce seděly  u  něj  a  povídaly si s ním, 
kamarádily s ním, tak to moc ne. Rozhodně ho ale nevyčleňují, 
neodstrkují.  O přestávkách je spíše sám, spokojený  se svým 
telefonem. Asistentka je v blízkosti, kdyby něco potřeboval. Možná 
je to způsobeno i tím, že špatně mluví, v podstatě ani nechce moc 
mluvit, kdyby se trošku snažil... 

Respondent 3 žena Žák  je ostatními dětmi respektován a myslím, že je  oblíben. 
Komentář:  

U respondentů došlo k rozdílným výpovědím. Respondenti 1 a 3 se shodli v tom, že dítě 

s tělesným postižením je kolektivem vnímáno coby rovnocenný partner a je oblíbeno.  Dítě 

tráví přestávky dle svého uvážení  a chuti s vrstevníky.  

Respondent 2 popsal, že žák není kolektivem přímo vyhledáván, ale zároveň  není 

kolektivem odstrkován či vyčleňován. Přestávky tráví žák spíše sám se svým telefonem. 
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7. Stane se, že jste si nejistý/á   při hodnocení  žáka/yně s tělesným postižením? 

Navrhněte řešení… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Pokud znám dobře diagnózu dítěte, tak si nejsem. Vycházím  
z individuálního vzdělávacího plánu a redukce učiva,  
z toho co by žák měl umět. 

Respondent 2 muž Já  ho hodnotím za vědomosti. 
Respondent 3 žena Žák  je hodnocen  slovně, tímto  možno lépe zohlednit zlepšení 

nebo snahu. 
Komentář:  

Všichni 3 respondenti shodně odpověděli, že si nejsou nejistí při hodnocení dítěte 

s tělesným postižením. Respondent 1 doplnil, že jistota při hodnocení dítěte s tělesným 

postižením souvisí s podrobným prostudováním jeho zdravotní diagnózy.  Při hodnocení 

vychází z individuálního vzdělávacího plánu a konkrétní redukci obsahu učiva. 

Respondent 3 upřesnil, že žák je hodnocen slovně. Respondenti 1 a 2 užívají při průběžné  

a pololetní hodnocení klasifikaci kvantitativní,  tj. známky. Slovní hodnocení používají pro 

motivaci a zpětnou vazbu všem žákům ve třídě. 

 

8. Vykonáte Vy, děti, kolegové, kolegyně  nebo asistent/tka pedagoga činnosti, které 

 je schopno dítě s tělesným postižením vykonat samo, za něj? Vedete  vy,   

s  asistentkou pedagoga a  třídním kolektivem dítě s tělesným postižením k jeho co 

největší možné samostatnosti?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Ano, myslím si, že začátku ano, když přesně netuším, netušíme,  

co dítě zvládne. Později, pokud přesně poznám,  
do schopnosti a dovednosti dítěte s tělesným postižením,  
a víme, co zvládne samo, tak ne. Nabídnu mu pomoc a záleží  
na něm, zda ji  přijme. 

Respondent 2 muž Já tedy ne. Těžko říci, jestli ostatní.  

Respondent 3 žena Snažíme se, aby si žák vykonával vše, co může. 

Komentář:  

V odpovědích se jednotliví respondenti rozcházeli. Respondent 1 zopakoval (viz odpovědi 

výše), že zpočátku zkušeností práce s dítětem s tělesným postižením  vykonával činnosti  

za dítě. Ale později, když přesně zjistil, co je dítě schopné zvládnout již k tomu 

nedocházelo  
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a hlavním cílem  i s ohledem na  jeho další život byla a je jeho samostatnost. Respondent 2 

jednoznačně konstatoval, že u něho osobně nedochází k vykonávání činností za žáka 

s tělesným postižením. Nedokázal posoudit, jak je to u ostatních. Respondent 3 uvedl,  

že se všichni společně snaží o so největší žákovu samostatnost.  

 

9. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz tělesná výchova, praktické vyučování, přesun  

do učeben, plavecký výcvik…), v redukci učiva, v organizaci školních, mimoškolních 

výjezdů s ohledem na žáka/yni s tělesným postižením? Uveďte prosím na konkrétních 

příkladech z praxe a jejich možná  (vy)řešení. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Je to osobnosti pedagoga a asistenta pedagoga, o  jejich 
spolupráci a komunikaci a jejich nasazení. Vždy jsme  
se snažili s vozíčkářkou fungovat stejně jakoby  vozíčkářka nebyla 
a bariéry jí zrušit. Je sice potřeba vyššího nasazení, ale jde‚to, 
pokud se chce. 

Respondent 2 muž Z tělocviku je osvobozený, protože to asi nemá smysl, když  
se nemůže  hýbat  a  ostatních 28 dětí by tam bylo bezprizorních. 

Respondent 3 žena Žák  je z tělesné výchovy uvolněn. Problém  nastává  
při přesunech po škole mimo úroveň podlaží , s asistentkou  
se toto  lépe zvládá. 

Komentář:  

Respondenti 2 a 3 shodně vypověděli, že dítě  s tělesným postižením je  osvobozeno 

z tělesné výchovy a školních, mimoškolních akcí se účastní, je-li to organizačně  

a technicky možné.  Respondent 1 na rozdíl od ostatních uvedl, že dítě s tělesným 

postižením se účastní jak tělesné výchovy tak všech školních, mimoškolních akcí, výprav, 

pobytů v přírodě. 

10. Tráví žák/yně čas po vyučování ve školní družině, v  zájmových  útvarech 

nabízených školou? Rozveďte. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Ve školní družině   čas  žákyně s tělesným postižením netráví, 

jelikož k postižení žákyně by tam musela být asistentka a na tu do 
školní družiny nejsou peníze, pokud by si ji rodiče neplatili sami. 
Asistentka je hrazena jen po dobu výuky. Na druhou stranu, kdyby 
dívka chodila do školní družiny, mohla by její matka chodit třeba 
do zaměstnání. Ze zájmových kroužků  navštěvuje  tento  rok 
kroužek  šikulek, má tam u sebe asistentku, minulý rok chodila  
do tanečního kroužku. 

Respondent 2 muž Viz komentář 
Respondent 3 žena Ne, netráví čas ani v družině ani v zájmových útvarech. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 PŘÍLOHA Č. 11 

     LII 

Komentář:  

U všech respondentů došlo ke shodě, žák/yně s tělesným postižením do školní družiny 

nedochází. Respondenti 1 a 2 se rozchází v důvodech, proč školní družinu žák/yně 

nenavštěvuje. Respondent 3 důvod nerozvedl. Respondent 2 – školní družina  je  určena 

pouze žákům 1. stupně základní školy. 

 

11. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou   

různých  forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte 

možná preventivní opatření. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Nemyslím si, spíše se domnívám, že hrozí pozitivní diskriminace. 
Respondent 2 muž Záleží,  jak  to tam učitel podá. 
Respondent 3 žena Myslím, že ne. Záleží na osobnosti žáka. 
Komentář:  

Respondenti 1 a 3 shodně jasně odpověděli, že se nedomnívají, že by dítě s tělesným 

postižením bylo více ohroženo šikanou různých forem. Respondent 1 naopak nastínil 

eventuální problém pozitivní diskriminace vůči  dítěti s tělesným postižením.  

Respondent 2 kladl v odpovědi důraz na roli učitele, který ovlivňuje a koriguje klima třídy. 

 

12. Popište  spolupráci  s  rodiči,  se školskými poradenskými  institucemi,  

s dalšími odborníky s cílem  získávání  informací o  dané problematice.  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Spolupracujeme s SPC, máme možnost různých školení, v současné 

době není problém získat informace, cenné jsou zejména  rady 
kolegů, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným 
postižením. 

Respondent 2 muž Spolupráce je dobrá. 
Respondent 3 žena Spolupráce je vyhovující.  
Komentář:  

Všichni tři respondenti se shodli  a kladném popisu spolupráce s intervenujícími stranami. 

Respondent 1 doplnil, že důležitým zdrojem získávání cenných rad jsou  zejména  

zkušenosti kolegů. 
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13. Popište, jak dopomáhá asistent/ka pedagoga  žáku/yni s tělesným postižením, 

vyučující/mu. Porovnejte případně  míru dopomoci s předešlými roky, uveďte 

příklady. Kdo zastupuje asistentku v době její nepřítomnosti? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Asistentka pedagoga dopomáhá žákyni v samoobslužnosti, 

 a to ve svlékání, oblékání, podávání věcí, asistuje jí ve školní 
jídelně,  na kroužku, cévkuje ji, přemísťuje ji, sundává  
ji  z vozíku- změna poloh,  při hodině jí dopomáhá  
dle potřeby a jejího individuálního tempa, při výletech míra 
dopomoci stoupá- sprchování apod. Ale pomáhají  a  podílejí se 
všichni.  V případě nepřítomnosti asistentky jí zastane třídní 
učitelka, která působí ve třídě, či vyučující, která  
se tam s ní střídá. 

Respondent 2 muž Vede mu písemnou formu, když nemůže něco najít, pomůže  
mu s listováním. Chybí-li  krátce asistentka, vypomůže druhá 
asistentka ve třídě. 

Respondent 3 žena Žák se zapojuje do všech společných aktivit. Pracuje s asistentkou 
pedagoga zcela samostatně. Velký přínos v asistentce vidím 
zejména při pohybu po třídě a mimo třídu. V případě 
nepřítomnosti asistentky pedagoga ji nahradím já. 

Komentář:  

Všichni tři respondenti popsali shodné oblasti dopomoci  asistentem/tkou pedagoga dítěti 

s tělesným postižením a pedagogovi. Jedná se především o oblast oblékání, podání věcí, 

dopomoc v písemném projevu. Respondent 1 blíže  charakterizoval vyšší nasazení 

asistenta pedagoga při cévkování  a při  mimoškolních pobytech, kde  je k ruce celý 

pedagogický doprovod. V případě nepřítomnosti asistenta pedagoga jeho činnostech,  

dle všech dotazovaných, nahradí vyučující, či v případě respondenta 2, druhá asistentka 

přítomna ve třídě. 

 

14. Domníváte se, že finanční zdroje  jsou účelně zacíleny  a jsou dostačující 

(na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Myslím si, že jsou poskytovány velké peníze na pomůcky,  

ale bylo by jich více třeba pro asistenta  do školní družiny. 
Respondent 2 muž Domnívám se, že odpovědnost je házena především  

na školy, poraďte si… 
Respondent 3 žena Netroufám si posoudit. 
Komentář:  

V odpovědích se respondenti výrazně lišili. Respondent 1 byl dal přednost vysokým 

finančním částkám na pomůcky spíše zaplacení asistentka k dítěti s tělesným postižením  
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 i  v čase po přímém vyučování, do školní družiny. Respondent 2 se domnívá,  

že je odpovědnost spíše přenechávána školám. Respondent 3  se  necítil kompetentní  

se k otázce fundovaně vyjádřit. 

 

15. Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením  spatřuji především v … 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Nevidím žádný problém, a pokud nastane, problémy jsou  

od toho, aby se řešily. Znovu se opakuji, ale pokud se chce,  
tak to jde, pravda s vyšším úsilím a nasazením všech zúčastněných, 
ale jde to. Je to o lidech. 

Respondent 2 muž Nespatřuji   úskalí  v ničem, nevidím v tom problém. 
Respondent 3 žena Úskalí vidím pouze ve stavebních bariérách, jinak  vše ostatní  

 se dá zvládnout. 
Komentář:  

Respondenti 1 a 2 se jednoznačně shodli, že žádné úskalí nespatřují.  

Respondenti 1 a 3 se shodli, že se většina případných naskytnuvších se komplikací  

dá zvládnout. Respondent 3 vidí úskalí v technických a stavebních  bariérách  (nejen) 

budov. 

 

16. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Bez doplnění. 
Respondent 2 muž Bez doplnění. 
Respondent 3 žena Bez doplnění. 
Komentář:  

Žádný z dotazovaných neposkytl doplňující informace či slovní vyjádření k rozhovoru.  

Jen neverbálním hodnocením byl úsměv při ukončení rozhovoru a rozloučení se.  

Respondent 2 v jednotlivých odpovědích spontánně  přesahoval i do otázek následujících. 

Problematiku zmapoval komplexně. 
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Příloha č. 12:  Přepisy  tří částečně strukturovaných rozhovorů s asistentkami 

pedagoga  

Opakovaně   byly audiorozhovory vyposlechnuty a následně byly zpracovány  jejich 

autentické přepisy. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů na jednotlivé otázky 

zaznamenány  do tabulky. Ve všech zrealizovaných rozhovorech byl termín žák/yně 

s tělesným postižením nahrazen konkrétním jménem daného žáka/yně,  

což v přepisu rozhovoru,  vzhledem k zachování anonymity, není zveřejněno  

či je to nahrazeno jiným, smyšleným jménem. 

 

1. Popište prosím délku  praxe   a  zkušenosti se vzděláváním dítěte se zdravotním 

postižením, typ školy, stupeň ZŠ,  počet žáků ve třídě apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena 3 roky jsem asistovala jinému žáku s tělesným postižením, 
nyní jsem čtvrtým rokem u žákyně s tělesným postižením. 
Pracuji na malé neúplné základní škole ve třídě je  i se 
žákyní s tělesným 16 dětí. 

Respondent 2 žena Mám jeden rok praxe se vzděláváním dítěte s tělesným 
postižením na prvním stupni základní školy. 

Respondent 3 žena Ve třídě s Františkem jsem druhým rokem coby asistentka 
k jinému žáku. K  Františkovi jsem byla sdílená  
na přechodnou dobu tří měsíců po dobu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti jeho asistentky. 

Komentář:  

Respondent 3 zastoupil v rozhovoru  novou Františkovu paní asistentku, která byla k žáku 

přijata. Pro novou asistentku pedagoga je to zcela nová pracovní zkušenost, na škole 

působila 14 dní, v době konání rozhovoru, únor 2016. Současně studuje. V předem 

domluvený den konání rozhovoru byla nová asistentka pedagoga studijně mimo školu.  
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2.  Nastiňte  prosím  typ tělesného postižení žáka/yně,   se kterým  nyní  

spolupracujete, prospěch, chování apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Je ochrnutá od pasu dolů, odkázaná na vozík. Ale velmi 
 mi v rámci svých možností dopomáhá. Na vozíku jezdí  
i sama. Prospěch má vynikající, poslední vysvědčení byly 
samé jedničky. Chování bez obtíží, občas se zasní, je to  
už puberťačka (fyzicky i psychicky). 

Respondent 2 žena Žák  je  plně připoután na invalidní vozík, ruce má pohyblivé. 
Respondent 3 žena Žák má kvadruparézu následkem dětské mozkové obrny  

a má poruchu řeči. Je na vozíčku, sám se na něm 
nepohybuje. 

Komentář:  

Respondenti mají shodnou zkušenost se žákem/yní na vozíčku, kdy dva z nich mají ruce 

pohyblivé. 

 

3.  Přínosy se vzděláváním žáka/yně s tělesným postižením pro Vás osobně   

spatřujete   v … 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Naučila jsem pozitivnímu přístupu k  dětem, lidem 
s postižením, dříve jsem  měla  spíše obavu, vyhledávám  
je i ve volném čase, dříve jsem je nevyhledávala. 

Respondent 2 žena Uvědomuji si rozdílné životní starty a jsem ráda  
za to, co mám. 

Respondent 3 žena Nyní vím, že jde, aby lidé s  postižením fungovali 
s normálními lidmi. Dříve jsem si to neuměla moc představit. 
Myslím, že je to dobré pro děti s tělesným postižením. 

Komentář:  

Respondentka 1 spatřuje přínos v tom, že se naučila pracovat s dětmi s postižením. 

Respondentka 2 si uvědomuje, jak je jsou rozdílné životní podmínky  u každého z nás  

a  je ráda, za ty, které má ona konkrétně.  

Respondentka 3 si ověřuje, že je možné, aby lidé s postižením fungovalo s normálními 

lidmi. Dříve si to neuměla představit. Respondentka 3 je především asistentkou k žáku 

s mentálním postižením. Docházelo ke srovnání  v přínosu pro žáka s tělesným postižením 

a pro žáka s mentálním postižením. 
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4. Přínosy  pro  samotného žáka/yni s tělesným postižením, pro třídní a školní 

kolektiv spatřujete v… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Přínosem pro žákyni s  tělesným postižením vidím hlavně 
v tom,  
že je se zdravými vrstevníky, že s nimi přijde do styku. 
Myslím, že je to podobné jako u mě, naučí se pozitivnímu 
přístupu k dítěti s tělesným postižením chovat. 

Respondent 2 žena Přínosy vidím především ve styku žáka s ostatními vrstevníky, 
v jejich pomoci a vstřícnosti. 

Respondent 3 žena Tím, že František to má v hlavě srovnané,  je pro něj  dobré,  
že je mezi normálními dětmi. 

 

Komentář:  

Respondenti se shodují v odpovědi, jaký přínos vnímají pro samotné dítě s tělesným 

postižením, tj. kontakt se zdravými vrstevníky. První dva respondenti se shodují v přínosu 

pro třídní, školní kolektiv, který vidí ve vzájemné vstřícnosti, přístupu. 

5. Domníváte se,  děti s tělesným postižením  mají  ve škole jisté výhody plynoucí  

z lítosti k dítěti s tělesným postižením?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Já bych řekla  že ne, pokud jim je všechno ze strany 
vyučujících vysvětleno. 

Respondent 2 žena Záleží na tom, jak se to ve třídě a ve škole nastaví, vysvětlí. 
V rukou to má především vyučující, a pokud je zkušená, 
nemělo by k tomu dojít. 

Respondent 3 žena Domnívám se, že ne. Je bráno normálně. 
Komentář:  

Všechny respondentky se shodují, že se nedomnívají, že by dítě s tělesným postižením 

mělo výhody plynoucí z lítosti s tělesným postižením. Respondenty 1 a 2 doplňují,  

že hlavní roli hraje, jak  je to  vyučujícími nastaveno. 

 

6. Popište prosím, jak je dítě s tělesným postižením  vnímáno dětmi ve třídě? Jak 

tráví přestávky, apod. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Určitě, ale řekla bych, že do dění spíše nakukuje, projíždí, 
sleduje, mohla by víc. Myslím si, že děti ji samy 
nevyhledávají v té třídě. Berou ji, ale nevyhledávají. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 PŘÍLOHA Č. 12 

     LVIII 

Respondent 2 žena Je nutná  má asistence nebo asistentce  jiného žáka/yně 
vzhledem 
 k  těžké pohyblivosti a manipulaci s vozíkem. 

Respondent 3 žena Ve třídě to je těžké, jakože by stále zapojovali to ne. Jako 
jdou k němu, nebo když mají někdy pracovat skupinově, tak 
se k němu přiřadí, ale že by se s ním kamarádili, tak to ani 
ne. Jeden žák denně Františka zdraví a plácne si s ním.  
Je to dáno i spojením dvou tříd  A, B v jednu. Jdou tam vidět 
odstupy, nebyli zvyklí z té druhé třídy. 

Komentář:  

Respondentky 1 a 3 se v odpovědi shodují. Třídní kolektiv dítě s tělesným  postižením 

bere, ale ne  vyhledávají ho. Respondentka 1 uvádí, že žák/yně s tělesným postižením tráví 

přestávky i dle svého uvážení v kolektivu dětí, kdy ona, asistentka, či vyučující, pouze 

dohlíží. Respondentka 2 vysvětluje, že vzhledem k zdravotnímu stavu je  třeba její 

asistence i o přestávkách. 

 

7. Stane se, že jste si nejistý/á   při   hodnocení  žáka/yně s  tělesným postižením? 

Navrhněte řešení… 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Ne. Známkami   ji  hodnotí třídní učitelka  či jiná vyučující  

ve třídě, já ji dávám pouze zpětnou vazbu, co žákyně zvládá 
sama či s pomocí  a v jaké míře je pomoc potřeba.  
Dle toho se žákyní  vyučující dále pracuje. Naučili jsme  
se přihlížet k jejímu aktuálnímu fyzickému i psychickému 
rozpoložení.   Průběžnou zpětnou vazbu dává učitelka všem  
ve třídě slovním hodnocením, děti tím i motivuje a podporuje. 
Učivo je redukováno v individuálním vzdělávacím plánu. 
Jednáme s ní, jako s ostatními dětmi ve třídě. 

Respondent 2 žena Známkami hodnotí vyučující a má nastavená kritéria 
hodnocení. Průběžnou zpětnou vazbou žáku  s  tělesným 
postižením,  
ale i ostatním žákům/ním  ve třídě  je naše slovní hodnocení.  
Žák s tělesným postižením je hodnocen slovně i na 
vysvědčení. 

Respondent 3 žena Já naopak, z mého hlediska, bych brala trochu větší ohled  
než kolegové. František má pomalejší tempo. 

Komentář:  

Respondentky 1 a 2 si nejsou při hodnocení nejisté. Hodnotí především vyučující dle 

nastavených a předem oznámených kritérií s ohledem na individuální vzdělávací plán 

dítěte.  Asistentky provádí průběžné slovní hodnocení žáku/yni a zpětnou vazbu  
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o osvojení učiva vyučující. Respondentky uvádí, že v případě 1 a 3 jsou děti hodnoceny 

kvantitativně, tj. známkami, v případě 2 je žák/yně hodnocen/a kvalitativně, tj. slovně. 

 

8. Vykonáte Vy, děti, kolegové, kolegyně  nebo asistent/ka pedagoga činnosti, které 

 je schopno dítě s tělesným postižením vykonat samo, za něj? Vedete  vy,   

s  asistentkou pedagoga a  třídním kolektivem dítě s tělesným postižením k jeho  

co největší možné  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Myslím si, že ano. Ale je pravda, že i díky tomu, že je v tom 

pedant třídní učitelka, která mě  i děti  vždy upozorní, 
abychom nedělali činnosti za žákyni, které je schopná dělat 
sama, jinak bych jí asi pomáhala nevědomky více než  
je třeba.  Tento rok mi přijde, že je oproti minulému roku 
dívka samostatnější. 

Respondent 2 žena Spolu s vyučující/m se snažíme o to, aby takové situace 
nebyly. 

Respondent 3 žena Já tím, že jsem měla na starosti dva žáky  a oba potřebovali 
pomoc například v písemném projevu, tak jsme hodně 
používali počítač, ale snažila jsem se, aby co nejvíce 
pracoval. 

Komentář:  

Respondentky se shodují na společném záměru nevykonávat činnosti, které je dítě schopné 

vykonat samo za něj. Respondentka 1 přiznává, že některé činnosti za dítě vykonává zcela 

automaticky, nevědomky. 

 

9. Vidíte úskalí v organizaci hodin (viz tělesná výchova, praktické činnosti, přesun  

do učeben, plavecký výcvik…), v redukci učiva, v organizaci školních, mimoškolních 

výjezdů s ohledem na žáka/yni s tělesným postižením? Uveďte prosím na konkrétních 

příkladech z praxe a jejich možná  (vy)řešení. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Na této škole určitě ne, tady jsou všichni tak nápomocni. 

Možná jen bývají obtíže s  autobusem, když někam jedeme, 
ale je to zase o ochotě či neochotě řidiče. Ale pokud 
vyjíždíme na výlety či pobyty v přírodě s přespáním, tak to je 
opravdu „masakr“ – i organizačně, co se musí dopředu 
zařídit i prakticky, velmi náročné, kdy ji táhneme všichni.  
Ale  jsem ráda, že jezdí, bez maminky se moc nikam 
nedostane a maminka  i ona jsou z toho velmi nadšené.  

Respondent 2 žena Žák je uvolněn z tělesné výchovy. Problémy jsou především 
v přesunech po budově školy, kde se to vyřešilo schodolezem. 
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Komplikace vznikají  při výjezdech, vycházkách ke je nutné 
mé vyšší  fyzické zapojení. Ale vycházky se volí tak,  
aby se daly zvládnout s vozíkem. 

Respondent 3 žena František byl letos osvobozen od tělesné výchovy  
na  základě žádosti maminky. 

Komentář:  

Respondentky 2 a 3 vypovídají, že žák/yně s tělesným postižením je z tělesné výchovy 

uvolněn/a. Respondentka 3 doplňuje, že její žák je  z tělesné výchovy na žádost matky 

uvolněn  až od tohoto školního roku.  Respondentky 2 a 3 shodně vypovídají,  

že komplikace vznikají při mimoškolních výjezdech, přepravě autobusem apod. 

 

10. Tráví žák/yně čas po vyučování ve školní družině,  v  zájmových  útvarech 

nabízených školou? Rozveďte prosím. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Ve školní družině čas netráví, minulý rok po vzájemné 

domluvě jsme tam spolu občas mezi dětmi trávily odpoledne.  
Myslím, že kdybych mohla být zaplacena i v odpoledních 
povyučovací  nevzdělávací přímé činnosti, že by do družiny 
chodila. Do kroužků dochází. Minulý rok chodila na tanečky. 
Tento rok chodí na kroužek šikovných rukou a já jsem tam 
s ní. 

Respondent 2 žena Ne, žák netráví čas ani ve školních kroužcích, ani ve školní 
družině. 

Respondent 3 žena Ne v zájmových útvarech čas František netráví. Školní 
družinu na druhém stupni nemáme. Problém v přesunu 
nevidím. Pracovní náplň pracovních činností je mu 
uzpůsobována, a tam bylo vše za pomoci asistentky. Tento 
půlrok mají vaření. 

Komentář:  

Respondentka 1 popisuje, že asistuje tento rok žáku s tělesným postižením  

na zájmovém školním kroužku. Bylo tomu tak i minulý školní rok. Respondenti 2 a 3 

odpovídají, že se dítě s tělesným postižením  neúčastní školních kroužků. 
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11. Domníváte se, že je dítě s tělesným postižením více ohroženo možnou šikanou   

různých  forem ze strany spolužáků, vyučujících, asistentů pedagoga. Navrhněte 

možná preventivní opatření. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Myslím si, že ze strany dětí u nás ne. Je to o vedení ze stran 

dospělých a ještě tím, že  blízko dospělá osoba je to téměř 
nemožné. Ale vím z doslechu, že v jiných kolektivech to 
možné je. Spíš si myslím, že je hypotetické  riziko ze strany 
dospělých, asistentů…ale vše záleží na jedinci. 

Respondent 2 žena Vše záleží na třídním kolektivu, na jeho vedení,  
ale domnívám se, že ne. 

Respondent 3 žena To já si zase nemyslím.  I tím, že děti vidí, že je asistent  
ve třídě, by si to ani nedovolili. To samé učitelé…vůbec  
si nemyslím, ba  naopak. 

Komentář:  

Všechny respondentky shodně reagují, že se nedomnívají, že by dítě s tělesným postižením 

bylo více ohroženo šikanou různých forem jak ze strany dětí,  

tak dospělých vyučujících. Hlavní vliv  vidí na působení třídního kolektivu a dospělého. 

ve třídě. Respondentka 1 doplnila odpověď o dva konkrétní příklady. 

 

12. Popište  spolupráci  s  rodiči,  se školskými poradenskými  institucemi,  

s dalšími odborníky s cílem  získávání  informací o  dané problematice.  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Od paní z  SPC, ze školení od holek, které mají zkušenosti, 

 i porovnávám, co děláme my. Ale je pravda, že  jiné  
asistentky mají na starosti děti spíše s jinými obtížemi než 
s tělesným postižením,  jako asistentka pro dítě  s tělesným 
postižením tam sedím jenom já. Hodně získáváme informace 
od kolegyně, která má velké zkušenosti s tělesně postiženími, 
zejména v oblasti sportu s tělesným postižením  a  tyto 
podněty pro práci při tělocviku  nám s třídní učitelkou  velmi 
chyběly. Spolupráce s matkou žákyně je skvělá, příjemná, 
soustavná, vstřícná. Sama se nabídne s nápomocí.  Jsem 
takový prostředník mezi třídní učitelkou a mamkou, funguje 
to. 

Respondent 2 žena Spolupráce s PPP, SPC je  dobrá, ale bez konkrétních rad  
či postupů. Informace, rady jsme si zjišťovaly samy. 
Spolupráce s rodiči dobrá v rámci běžných úkonů, problémy 
nastávaly v okamžiku, že po rodičích bylo požadováno cokoli 
nad rámec , například  zavedení internetu apod. 
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Respondent 3 žena Maminka funguje dobře. Chodí sem jednou dvakrát do roka 
pověřená pracovnice z  SPC, ale podrobněji nevím. 

Komentář:  

Respondentka 1  záměrně jsem neuvedla jméno pověřené pracovnice  ze speciálně 

pedagogického centra v rámci zachování anonymity pracovnice i žákyně. Respondentky 

hodnotí spolupráci s SPC  jako dobrou, ale informace, konkrétní rady vyhledávají i 

z jiných zdrojů. Všichni respondenti se shodují ve fungující vstřícné spolupráci s rodiči. 

Respondentka 3 však uvádí, že tato spolupráce byla problematická v momentě kdy bylo ze 

strany školy žádáno něco navíc. 

 

 

 

 

 

13. Popište, jak pomáháte žáku/yni s tělesným postižením, vyučující/mu. 

Porovnejte případně  míru dopomoci s předešlými roky, uveďte příklady. Kdo Vás 

zastupuje v  době Vaší nepřítomnosti? 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena V sebeobsluze, oblékání, svlékání, v cévkování, v přenášení.  
Při hodinách dopomáhám s psaním, při výtvarné výchově  
a hodně při praktických činnostech. Při tělocviku hodně také 
dopomáhám výrazně více. V době mé krátkodobé 
nepřítomnosti mě zastupuje třídní učitelka či vyučující  
na daný předmět. 

Respondent 2 žena Dříve paní učitelka pracovala se žákem s tělesným 
postižením bez asistenta pedagoga, neumím si vysvětlit, jak 
to zvládala. Muselo to být velmi náročné. Žák zvládá psaní, 
ale velmi problematicky, pohyb po třídě  je téměř vyloučen, 
proto musela vše zařídit paní učitelka a  k tomu měla  
na starosti i ostatní žáky. To muselo být vyčerpávající. 

Respondent 3 žena Já osobně jsem dlouhodobě,  tři měsíce, zastupovala 
chybějící Františkovu asistentku a i dnes krátkodobě 
zastupuji jeho asistentku novou. Je nepřítomna kvůli svým 
studijním povinnostem mimo školu. Svlékání a oblékání  před  
a po vyučování zajišťuje Františkovo maminka, stejně tak 
jako jeho vylučovací potřeby. Výjimečně se stávalo,  
že to zajišťovala jeho  bývalá asistentka, nebo  když to  bylo 
potřeba nebo když jsme byli na výletě přes noc. Sám žák 
nevylučuje. Dopomáhám Františkovi s psaním látky  
do sešitu, nebo dostává i počítač. 
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Komentář:  

Respondentka 1 dopomáhá žáku s tělesným postižením v oblasti samoobslužnosti, jako  

je svlékání, oblékání, vylučování, podávání věcí, přemísťování. Při školní práci je žákovou 

prodlouženou rukou především při písemném projevu, potažmo při výtvarné výchově  

a praktických činnostech a především při hodinách tělesné výchova. Respondentka 2 

porovnala situaci, kdy vyučující byla ve třídě bez asistenta pedagoga. Respondentka 3 

uvedla, že dopomáhá žáku s tělesným postižením především v písemném projevu. 

 

14. Domníváte se, že finanční  zdroje  jsou účelně zacíleny  a  jsou dostačující 

(na pomůcky, na asistenty pedagoga apod.)?  

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 
Respondent 1 žena Myslím si, že vymýšlení efektivních pomůcek  

do určité finanční výše, která je někdy poměrně nízká,   
je   zbytečné. Nejsme si pak jisté, co  šikovného do konkrétní  
částky  napasovat. U vysokých částek to nebývá pak vždy 
schváleno v plné výši. 

Respondent 2 žena Nejsem si jistá. 
Respondent 3 žena To nejsem schopna posoudit. 
Komentář:   

Respondentka 1 se domnívá, že  někdy nebývají finanční prostředky efektivně využívány. 

Respondentky 2 si není jistá, zda jsou finanční zdroje účelně využívány. Respondentka 3  

si netroufá tuto oblast posoudit. 

 

15. Úskalí v integraci žáka/yně s tělesným postižením  spatřuji především v … 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena Úskalí  spatřuji  jen v růstu žákyně, což pro mě znamená 
větší fyzickou zátěž při její obsluze, sundávání z vozíku apod., 
začínám to na sobě cítit. Ale je skvělé, že když je třeba, 
kdykoliv mi pomohou ostatní vyučující. Mám obavy 
z přechodu žákyně na 2. stupeň, jsme na sebe velmi zvyklé, 
bud to pro ni obrovská změna.  Další problém, který vidím 
pro samotnou žákyni, je její zdravotní stav – ať jsou to častá 
nachlazení,  oslabená imunita, tak především skolióza, která 
se přidružila díky převážně sedavému způsobu života  a  s tím  
související blížící se operace související  
se skoliózou. 

Respondent 2 žena Největší úskalí spatřuji ve stavebních a terénních  bariérách. 
Respondent 3 žena Je to těžké…záleží o jaký typ postižení se jedná.  

U Františka s tělesným postižením si myslím, že je dobré  
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a občas si nejsem jistá, jestli jsou samotné děti  s postižením 
v běžné třídě základní školy spokojené, jestli je to dobré  
pro ně samotné. 

Komentář:  

Respondentky se v odpovědích různí. Respondentka 1 spatřuje hlavní úskalí  

ve fyzickém růstu  a váze žáka s tělesným postižením, což se odráží na jejím větším 

fyzickém vypětí. Další úskalí pro samotného žáka s tělesným postižením vidí  

ve zdravotním stavu žáka s tělesným postižením, ať již v celkové vyšší náchylnosti 

k virózám či ve skolióze, coby následek nedobrovolného sedavého způsobu života. 

Respondentka 2 vidí hlavní úskalí v bariérách. 

Respondentka 3 je srovnává úskalí s oběma žáky s různými zdravotními postiženími,  

které měla přechodně na starosti. 

 

16. Vyjádření k rozhovoru, pocity, dojmy, náměty, doplňující informace. 

Dotazovaný  Žena/muž  Odpověď 

Respondent 1 žena No začínáme nyní  ve třídě pomalu řešit otázku přechodu na 
druhý stupeň. 

Respondent 2 žena Bez doplnění. 
Respondent 3 žena Bez doplnění. 
Komentář:  

Respondentky  k  hodnocení vyjádření použily  pouze neverbální projevy, kterými byly 

úsměvy a pokrčení ramen. 
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Příloha č. 13:   Přímé pozorování 1 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace                    Vzdělávací obor:  Cizí jazyk 
Předmět: Ruský  jazyk                   Vyučovací  hodina: 1 
Přítomno žáků:  12         Celkem žáků:  28   Přestávka: 10 
min 
Snížený počet žáků ve třídě: ne 
Asistent pedagoga sdílený/nesdílný:  nesdílený 
Pozorovatelka: badatelka 
 
Téma: Jak se dostanu k...?  
Cíl hodiny (sdělený na začátku vyučovací hodiny žákům, či dodatečně sdělen vyučující/m 
pozorovatelce):  
Upevnit si žáky/němi  slovní zásobu k tématu město,  reagovat na otázky  vyučující,  užívat 
příslušné předložky 
Průběh vyučovací hodiny 
Sled didaktických fází Pomoc AP127, TU žáku/yni s 

TP128 
Průběžné poznámky, postřehy 

Sdělení cíle 
2 min 
 
Písemná kontrola osvojené  slovní 
zásoby z minulé hodiny 
 10 min 
 
Poslech textu z CD, otázky 
vyučující, odpovědi žáky/němi  ke 
slyšenému textu 
10 min 
 
Čtení otázek ve cvičení ke 
slyšenému textu v učebnici, 
odpovědi žáků 
12 min 
 
Procvičení slovní zásoby – překlad 
slovíček 
4 min 
 
Závěr hodiny- shrnutí učiva, 
motivace pro hodinu další, zadání 
domácího úkolu. 
2 min 

 
 
Psala AP po diktování žákem 
 
 
 
 
Žáci reagovali dle pořadí, jak 
seděli v lavicích. AP napověděla, 
že je na řadě. 
 
Vyučující opakovaně vyzvala žáka 
ke čtení otázky. AP ukázala žáku, 
kde  v učebnici jsou. 
 
 
 
Vyučující obecně zarámovala  
hodinu, shrnula její jednotlivé fáze.  

 
 
Nebyla zvolena ústní forma 
prozkoušení. 
 
Pasivita ze strany žáka s TP, 
ostatní žáci /kyně reagovali 
svými odpověďmi. 
 
 
 
Žák se přihlásil 1x za hodinu. 
Učitelka žáka požádala o 
zopakování, protože nerozumí 
žákovu mluvenému sdělení. Žák 
celou hodinu pokašlával. Žák 
s TP mě na lavici mobilní 
telefon. 
Žák s TP potřeboval více času na 
své slovní sdělení. 

Průběh přestávky Pomoc AP, TU, žáků/yň Průběžné poznámky, postřehy 
Žák s TP zůstal v učebně, ostatní 
žáci/kyně si šli do kmenové třídy 
pro učebnice a vrátili se 

Vyučující vyzvala AP, ať tam žáka 
rovnou nechám, nemusí do s ním 
do kmenové třídy a zpět. 
AP šla žáku s TP do kmenové třídy 
sama pro batoh. 

Z 10 minutové přestávky byl 
v kontaktu s ostatními členy 
třídního kolektivu cca 3 minuty. 
Připravovali si na hodinu. 

 
 
A. Výchovně vzdělávací proces    ANO   SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE
 NE  
Byl vyučující/m sdělen žákům cíl vyučovací hodiny?                    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 

                                                
127 AP – asistentka pedagoga   
128 TP – tělesné postižení 
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Měl/a vyučující připraven/a pomůcky a did. techniku?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Střídal/a vyučující činnosti, užíval/a kinestet. styl učení,  
   relaxačně pohybové chvilky apod. pro snížení únavy?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 Udržel/a vyučující pozornost žáka/yně s TP?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Užíval/a vyučující  a AP podpůrná opatření při práci se  
   žákem/yní s TP?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Byl splněn cíl vyučovací hodiny?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Došlo k mezipředmětovým přesahům učiva?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
 B. Naplnění klíčových kompetencí 
Připravil si sám  žák/yně s TP na další vyučovací hodinu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Uplatňoval/a vyučující, AP prvky pozitivní motivace u žáků? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Uplatňoval/a vyučující, AP prvky pozitivní motivace více  
    u žáků/yň s TP?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Uplatnil/a vyučující, AP selektivní přístup k žákům 
    s tělesným postižením?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
       ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE  NE NE 
Aktivizuje vyučují žáky/ně k práci?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Aktivizuje vyučující  žáka/yně  s TP výrazně více oproti  
   ostatním    ve třídě k práci?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Aktivizuje AP ě žáka/yně s TP k práci?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Účastní se aktivně žák/yně hodiny?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Reagoval  žák/yně s TP souvisle a srozumitelně   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
      na otázky vyučující/ho, AP? 
Pracovali žáci/kyně ve skupině?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Požádal žák/yně s TP o zopakování instrukcí?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Byly žákům jasné klady a nedostatky jejich výkonu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Hodnotili  samotní/é žáci/yně bez TP klady a zápory 
     jejich výkonu?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Hodnotil/a žák/yně s TP  klady a zápory svého výkonu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
C. Atmosféra ve třídě     ANO SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE NE 
Shrnul/a vyučující v závěru hodiny učivo?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Shrnul/a vyučující v závěru hodiny výkony žáků/yň?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Zprostředkoval/a vyučující žákům/yním učivo 
 zajímavou, zábavnou formou?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikoval/a vyučující se žáky/němi jako s rovnocennými 
     partnery?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikoval/a vyučující se žákem/yní s TP více než 
     s ostatními členy kolektivu?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikují mezi sebou žáci/kyně třídního kolektivu slušně? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
D. Trávení přestávek 
Měli žáci/kyně možnost volby, jak budou přestávku trávit?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Organizovala  asistentka pedagoga dění o přestávce žáku/yni s TP? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Přihlížela asistentka pedagoga dění ve třídě o přestávce?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Vykonával/a pedagogický dohled o přestávce pedagog?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Měli žáci/kyně  možnost se  o přestávce zrelaxovat?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikuje žák/yně s TP s dospělými a spolužáky 
srozumitelně a souvisle?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
 
E. Způsob a míry pomoci, podpory žáku/yni s TP, kým 
Byla míra a způsob pomoci žáku/yni s TP během vyučování ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
v souladu s jeho/jejím individuálním plánem? 
Byla míra a způsob pomoci žáku/ni s TP během přestávky  
 v souladu s jeho/jejím individuálním plánem?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Pomáhaly žáku/yni s TP také spolužáci?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Požádal žák/yně  s TP o pomoc?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Odmítl žák/yně s TP pomoc?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
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Komentář  pozorovatele:  

Žák s TP se projevoval v hodině dosti pasivně, ale pozornost při práci udržel. Výrazně 

celou hodinou pokašlával, nenapil se, ani mu to nebylo nabídnuto.  Asistentka pedagoga 

seděla celou vyučovací hodinu vedle něj v lavici.  O přestávce byl žák s TP půlku 

přestávky ve třídě sám s vyučující a čekal na ostatní spolužáky, až se vrátí do učebny. 

Domnívám se, že míra dopomoci byla  přiměřená v souladu s IVP. Myslím si, že mohla 

být zvolena, dle IVP, ústní forma prozkoušení slovní zásoby u žáka s TP. 
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Příloha č. 14:   Přímé pozorování 2  
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace                              Vzdělávací obor:  Cizí 
jazyk 
Předmět: Anglický  jazyk                   Vyučovací  hodina: 1 
Přítomno žáků:  16             Celkem žáků:  16   Přestávka: 20 
min 
Snížený počet žáků ve třídě: ne 
Asistent pedagoga sdílený/nesdílný:  sdílený 
Pozorovatelka: badatelka 
 
Téma: Lidské tělo 
Cíl hodiny (sdělený na začátku vyučovací hodiny žákům, či dodatečně sdělen vyučující/m 
pozorovatelce):  
Osvojení si  žáky/němi  nové  slovní zásoby k tématu lidské tělo. 
Průběh vyučovací hodiny 
Sled didaktických fází Pomoc AP129, TU žáku/yni 

s TP130 
Průběžné poznámky, 
postřehy 

Motivace, píseň Hlava, ramena… 
v AJ na interaktivní tabuli, 
vyvození  cíle hodiny žáky/němi 
 5 min 
 
 
Slovní zásoba k tématu lidské tělo 
v  učebnici.  Hromadné a 
individuální čtení slovní zásoby k 
tématu s důrazem na správnou 
výslovnost. 
 
12 min 
 
 
 
 
 
Skupinová práce do pracovního 
sešitu.  
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bližší vzdálenost vyučující 
k žákyni s TP, výraznější 
artikulace.  AP sundala žákyni 
s TP z vozíku. 
 
 
Práce v lavicích. AP umístila 
žákyni s TP na vozík. 
 
 
 
 

Pomoc při organizaci skupin 
oběma dospělými ve třídě. 

 
 

Motivace k práci, upozornění na 
chybu, průběžné slovní hodnocení 

výkonu všech žáků/yň. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spojené s pohybem, tancem, 
smíchem. Mezipředmětové 
vztahy: HV, TV, PRV, ČJ. 
 
 
Více času na vyhledání si 
stránky. 
Práce na koberci, změna polohy.  
 
Více času na slovní sdělení ze 
strany žákyně s TP, porucha řeči. 
 
 
 
Skupiny náhodně zvolené 
žáky/němi. Žákyně s TP oslovila 
spolužačky, zda může pracovat 
s nimi. Ke skupině byl připojen 
další žák, kterého má AP na 
starosti. AP pouze skupinové 
práci dohlížela, nezasahovala, 
správnost řešení nechala 
v kompetenci žáků/yň.  
Žákyně může dle IVP psát 
fonetickou výslovnost. 
V momentě, kdy nestíhala tempo 
skupiny, AP převzala její 
písemný projev, stejně tak i u 
druhého žáka, kterého má na 
starosti.  Vyučující  dohlížela na 
práci ostatních skupin, které 
měly i rychlejší tempo práce. 
Trénovala s nimi výslovnost. 
AP rovnala  žákyni věci na 
pracovním místě, strkala jí 

                                                
129 AP – asistentka pedagoga   
130 TP – tělesné postižení 
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Kontrola vypracovaného cvičení 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
Upevnění slovní zásoby na 
výukovém programu na IT. 
 
7 min 
 
Závěr hodiny- shrnutí  fází hodiny 
žáky/němi, motivace pro hodinu 
další, zadání domácího úkolu. 
Zhodnocení žáky/němi co se mi 
povedlo, co se mi nepovedlo 
formou  smluveného pohybu, 
ústně, kdo chtěl. 

 
Vyučující přistoupila ke skupině 

s žákyní s TP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyučující byla vyvolána žákyně 
s TP. 

 
 
 
 

pastelky do penálu. 
Žáci/kyně si mezi sebou 
vyměnili pracovní sešity  a 
kontrolovali si je. Vyučující 
pomáhala žákyni s TP se čtením 
napsaného textu. Chyby si žáci 
vzájemně opravili, vysvětlili. 
Vypracované cvičení 
oznámkovali dle stanovených 
kritérií a odevzdali vyučující na 
stůl k její kontrole a 
oklasifikování. Žákyně s TP 
odevzdávala pracovní sešit mezi 
posledními, děti ho chtěly 
odevzdat za ní, s díky odmítla. 
 
 
 
 
 
 
Žáci/kyně jí poradili správné 
řešení.  
 
 
 
Byl zvolen takový pohybový 
projev, kterého je schopna i 
žákyně s TP: vyskočení, 
tlesknutí. Žákyně s TP se 
vyjádřila, že se jí povedla práce 
ve skupině, ale nepodařila se jí 
práce na interaktivní tabuli. 

Průběh přestávky Pomoc AP, TU, žáků/yň Průběžné poznámky, postřehy 
Děti dostaly od vyučující na výběr, 
zda chtějí strávit přestávku ve 
škole či v přilehlém parku pod 
školou. 

AP oblékla  žákyni s TP, podala jí 
batoh, aby si mohla žákyně s TP  
vyndat svačinu. Vyučující svezla 
žákyni s TP ze schodů před školu, 
tam už jela žákyně do přilehlého 
parku sama. Zpět vyvezla 
vyučující žákyni s TP do schodů 
do školy, tam už si žákyni přebrala 
AP, žákyni svlékla. 

Žákyni s TP spadlo pití, požádali 
děti, aby jí ho podaly. 
 
AP utřela žákyni ústa vlhčeným 
ubrouskem, podala jí pití přímo 
do ruky, s výzvou aby se napila. 
Děti popovezly žákyni s TP po 
rovince, byly vyučující 
požádány, aby to nedělaly, 
protože žákyně to zvládne sama. 

A. Výchovně vzdělávací proces    ANO   SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE
 NE  
Byl vyučující/m sdělen žákům cíl vyučovací hodiny?                    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Měl/a vyučující připraven/a pomůcky a did. techniku?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Střídal/a vyučující činnosti, užíval/a kinestet. styl učení,  
   relaxačně pohybové chvilky apod. pro snížení únavy?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Udržel/a vyučující pozornost žáka/yně s TP?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Užíval/a vyučující  a AP podpůrná opatření při práci se  
   žákem/yní s TP?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Byl splněn cíl vyučovací hodiny?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Došlo k mezipředmětovým přesahům učiva?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
 B. Naplnění klíčových kompetencí 
Připravil si sám  žák/yně s TP na další vyučovací hodinu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Uplatňoval/a vyučující, AP prvky pozitivní motivace u žáků? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Uplatňoval/a vyučující, AP prvky pozitivní motivace více  
    u žáků/yň s TP?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
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Uplatnil/a vyučující, AP selektivní přístup k žákům 
    s tělesným postižením?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
       ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE  NE NE 
Aktivizuje vyučují žáky/ně k práci?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Aktivizuje vyučující  žáka/yně  s TP výrazně více oproti  
   ostatním    ve třídě k práci?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Aktivizuje AP žáka/yně s TP k práci?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Účastní se aktivně žák/yně hodiny?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Reagoval  žák/yně s TP souvisle a srozumitelně   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
      na otázky vyučující/ho, AP? 
Pracovali žáci/kyně ve skupině?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Požádal žák/yně s TP o zopakování instrukcí?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Byly žákům jasné klady a nedostatky jejich výkonu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Hodnotili  samotní/é žáci/yně bez TP klady a zápory 
     jejich výkonu?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Hodnotil/a žák/yně s TP  klady a zápory svého výkonu?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
C. Atmosféra ve třídě     ANO SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE NE 
Shrnul/a vyučující v závěru hodiny učivo?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Shrnul/a vyučující v závěru hodiny výkony žáků/yň?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Zprostředkoval/a vyučující žákům/yním učivo 
 zajímavou, zábavnou formou?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikoval/a vyučující se žáky/němi jako s rovnocennými 
     partnery?      ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikoval/a vyučující se žákem/yní s TP více než 
     s ostatními členy kolektivu?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikují mezi sebou žáci/kyně třídního kolektivu slušně? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
D. Trávení přestávek 
Měli žáci/kyně možnost volby, jak budou přestávku trávit?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Organizovala  asistentka pedagoga dění o přestávce žáku/yni s TP? ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Přihlížela asistentka pedagoga dění ve třídě o přestávce?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Vykonával/a pedagogický dohled o přestávce pedagog?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Měli žáci/kyně  možnost se  o přestávce zrelaxovat?  ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Komunikuje žák/yně s TP s dospělými a spolužáky 
srozumitelně a souvisle?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
 
 
E. Způsob a míry pomoci, podpory žáku/yni s TP, kým 
Byla míra a způsob pomoci žáku/yni s TP během vyučování ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
v souladu s jeho/jejím individuálním plánem? 
Byla míra a způsob pomoci žáku/ni s TP během přestávky  
 v souladu s jeho/jejím individuálním plánem?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Pomáhaly žáku/yni s TP také spolužáci?   ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Požádal žák/yně  s TP o pomoc?    ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
Odmítl žák/yně s TP pomoc?     ÿ  ÿ  ÿ ÿ 
  
 
 
Komentář  pozorovatele:  
Žákyně s TP se projevovala v hodině velmi aktivně.  Asistentka pedagoga neseděla celou 
vyučovací hodinu vedle ní v lavici.   O přestávce dostali žáci/kyně na výběr, zda chtějí 
svačit ve třídě či venku, žákyně s TP zvolila druhou možnost. Poté co jí AP oblékla, umyla 
si ruce, vyndala si svačinu a pití,  šla žákyně s TP  s  půlkou třídy  s vyučující svačit ven  
do přilehlého parku pod školou. Ve třídě zůstala po dohodě s vyučující AP a dohlížela  
na žáky/ně, které zůstali svačit ve škole. Domnívám se, že pomoc AP žákyni s TP byla 
spíše přiměřená, až na utírání úst po svačině, podávání pití do ruky,  zastrkávání pastelek 
do penálu, rovnání pracovního místa. 
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Příloha č. 15:  Pracovní náplň asistentky pedagoga 1 
 

Pracovní náplň asistentky pedagoga 
 
- vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele  

zaměřená na speciální vzdělávání, individuální vzdělávání nebo specifické  
potřeby žáka 

- vlastní návrhy metod a forem práce s integrovaným žákem 
- příprava a úprava pomůcek dle individuálních potřeb žáka 

- asistence pedagogovi prováděním výchovně vzdělávací činnosti v rámci předmětu  
 podle jeho pokynů 

- provádění praktických cvičení k probrané látce 

- výchovně vzdělávací činnost při rozčlenění třídy 

- asistence při demonstraci a ukázkách 
- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,  

            pomoc při komunikaci se žákem a jeho zákonnými zástupci  

- podpora žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí 

- pomoc žákovi při výuce a při přípravě na výuku 
- nezbytná pomoc žákovi s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze  

           a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo,  
           kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání 

- pedagogická spolupráce v třídní učitelkou, ředitelkou školy a výchovnou poradkyní 
- čtvrtletní vlastní vyhodnocování práce s integrovaným žákem  

- povinná účast na akcích určených ředitelkou školy 
- za asistence a metodického vedení ŘŠ a pedagoga prohlubování  

            a rozšiřování svých vědomostí v oblasti speciální pedagogiky 
- prohlubování pracovních, hygienických a komunikačních dovedností žáka 

- spolupráce s pedagogem při přípravě na vyučování 

 

Další doporučené činnosti: 
- spolupráce s rodiči žáka 

- podpora smyslového vnímání, pozornosti, koordinace 
- rozvoj prostorové orientace 
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Příloha č. 16: Pracovní náplň asistentky pedagoga  2 
 

Specifikace funkce: jedná se o podpůrnou personální službu při vzdělávání a integraci žáků  
                                  se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, se speciálními  
                                 vzdělávacími potřebami a také žáků mimořádně nadaných. 
 
Podřízenost:  -   ve všech pracovních záležitostech přijímá podřízenost ZŘ 
                      -   úkoly přijímá od ŘŠ – ten stanoví rozsah a rozpis jednotlivých činností   

 na základě podkladů a doporučení SPC, na základě skutečných potřeb žáka        
a na základě podmínek školy 

- pracuje vždy pod metodickým vedením pedagoga – třídního učitele nebo 
uči- 

                           tele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky 
vzdělávání 

- podporu mu poskytují i odborní pracovníci školských poradenských 
zařízení. 
 

Jedná:           - jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se svěřených dětí  na základě 
                       pověření ZŠ a ŘŠ .                                               

 
Hlavní náplň práce:  

- individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu 
                          prostředí 

- individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky 
- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací 

činnosti 
- pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou 
- pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka 
- u žáků s poruchou autistického spektra: 
-     individuální práce podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální   
podpory,   dodatečného vysvětlování, vizuální podpory) 

-    pomoc při adaptaci žáka (pomoc při rozvoji sociálních dovedností, při 
orientaci     v prostoru a čase, při řešení konfliktů se spolužáky, komunikace 
mezi rodinou    a školou, navazování sociálních vztahů, podílí se na vytváření 
hygienických,    pracovních návyků, zajišťuje bezpečnost žáka při akcích 
mimo školu, při TV131,   zajišťuje dohled o přestávkách, zajišťuje relaxaci) 
- pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro žáka 
- spolupráce při tvorbě IVP132 (pozoruje chování žáka a vede si o něm 

záznamy, 
  sleduje studijní výsledky, výsledky pozorování zaznamenává a konzultuje 
  s učiteli, výchovným poradcem, speciálním pedagogem). 
 

Předkládá:     
- návrhy na užití pomůcek, výukových metod apod. 
- výsledky svých pozorování, záznamy o chování a studijních výsledcích 
      žáka v různých předmětech, výsledky případných jednání s rodiči žáka 

Účastní se: 
                                                
131 TV – tělesná výchova 
132 IVP – individuální vzdělávací plán 
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- všech pedagogických rad, provozních porad, mimořádných schůzek učitelů, 
konzultačních hodin  a dle potřeby a zájmu rodičů jednání třídních jednání 
výchovných komisí MěÚ Chodov při projednání problémů svěřených žáků 

- schůzek se zástupci, PPP, Krizového centra, Střediska kriminality mládeže 
atd. 

- schůzek s lékaři při projednání otázek svěřených žáků. 
  

Poznámka: 
Kromě uvedených základních činností mu mohou být ukládány úkoly plynoucí 
z pracovního řádu pracovníků školství a jiné práce související s činností školy   
a vyplývající z dohodnutého druhu práce. 
 
 
 
Mimo uvedené úkoly plní povinnosti podle situace v mimořádných dobách a stavech  
na škole. 
 
 
 
Datum Ředitel školy Zaměstnanec 
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Příloha č. 17: Osvědčení ze vzdělávací akce 
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Příloha č. 18: Osvědčení z workshopu 
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