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Úvod 

Diplomová práce nese název Vývoj vzdělávání na Střední škole a Mateřské 

škole Aloyse Klara. Práce se zabývá především výzkumem vzdělávání, které má 

navazovat na tradici Klarova ústavu. 

Problematika vzdělávání zdravotně postižených je široký pojem. Motivací pro 

zpracování tohoto tématu byla uskutečněná praxe roku 2014 na Střední škole 

a Mateřské škole Aloyse Klara, kde probíhá vzdělávání žáků s různými druhy 

zdravotního postižení. Tradice stará 180 let, kterou započal Aloys Klar, byla vnuknutím 

myšlenky tuto tradici sepsat. Téma není doposud zcela zpracované tímto způsobem. 

Historie Klarova ústavu, jejímž pokračovatelem je dnešní Střední škola a Mateřská 

škola Aloyse Klara, sahá hluboko, a tudíž její zpracování přinese znalosti všem. Dalším 

důvodem proč byla tato práce sepsána je, že dotazy ohledně Aloyse Klara překvapily 

nejednoho speciálního pedagoga, takže je třeba napravit neznalost a seznámit speciální 

pedagogy s osobností Aloyse Klara a vším, co je s ním spojené.  

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část má dvě 

hlavní kapitoly a k tomu podkapitoly. Kapitoly v teoretické části jsou základní 

informace pedagogické, speciálně pedagogické, historické, terminologické. Další 

kapitola náleží empirické části práce. Kapitola je věnována záznamu z pozorování 

a popisu vzdělávání na Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara a kazuistikám. 

První kapitola seznamuje s charakteristikou zdravotního postižení a popisuje 

nejčastější vybraná zdravotní postižení nacházející se na Střední škole a Mateřské škole 

Aloyse Klara. Nadále zahrnuje vzdělávání zdravotně postižených od historie až po 

současnost, možnosti vzdělávání a vzdělávání v mateřské škole a střední škole určené 

pro jedince se zdravotním postižením. Druhá kapitola seznamuje s osobností Aloyse 

Klara, s jeho přístupem ke zrakově postiženým, s jeho vizí Klarova ústavu a s jeho 

rodinou, která udržovala myšlenky Aloyse Klara a pokračovala v jeho vizi. Dále práce 

popisuje celkový rozvoj Klarova ústavu až po současnou podobu Střední školy 

a Mateřské školy Aloyse Klara. 

V empirické části diplomové práce je popsáno každodenní pozorování na výuce 

Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara a kazuistiky žáků.  
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Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout důležité informace veřejnosti, 

nynějším speciálním pedagogům i budoucím. Dále ukázat, jak probíhá výuka zdravotně 

postižených, která navazuje na vývoj vzdělávání a péči o zrakově postižené započatou 

Aloysem Klarem. Dalším cílem je seznámit s kazuistikami některých studentů, kteří na 

škole studují. Dílčími cíli je poskytnou historické informace o osobnosti, která započala 

důležitou pomoc zdravotně postiženým. Dále seznámit s historií školy a nabízenými 

obory. 

K vypracování diplomové práce byla použita technika přímého pozorování žáků 

ve výuce, nestrukturovaný rozhovor, analýza odborné literatury a dále analýza 

dostupných pedagogických a lékařských záznamů žáků.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce má deskriptivní charakter zdravotního postižení. Nadále 

popisuje možnosti vzdělávání zdravotně postižených jedinců a vybraná postižení 

nejčastěji se vyskytující na Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara. Tato část 

obecně popisuje vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské 

škole a střední škole. V druhé kapitole teoretické části práce je popsána osobnost 

Aloyse Klara spolu s jeho rodinou, dále jeho myšlenky ohledně Klarova ústavu slepců. 

Nadále teoretická část popisuje historii Klarova ústavu až po dnešní podobu Střední 

školy a Mateřské školy Aloyse Klara.  

1 Zdravotní postižení 

V této kapitole je obsaženo velmi stručné shrnutí a popis zdravotního postižení 

a možnosti vzdělávání jedinců s určitým postižením. Pojem zdravotní postižení zahrnuje 

postižení tělesné, smyslové, do něhož zapadá zrakové a sluchové postižení, mentální, 

souběžné postižení více vadami, vady řeči, vývojové poruchy učení a chování a poruchy 

autistického spektra (Zákon č. 561/2004 Sb., § 16). 

Například tělesným postižením se rozumí porucha hybnosti, která je zapříčiněna 

primárními či sekundárními faktory. Těmi primárními je myšlena vrozená vada 

a sekundárními je myšlen důsledek nějaké závažné nemoci nebo úrazu. Žáci se mohou 

vzdělávat ve školách s bezbariérovým přístupem.  

Zrakově postižen je ten jedinec, který i po chirurgickém zákroku či při nošení 

brýlí má stále problém se zrakem. Zrakově postiženým žákům je vzdělání poskytováno 

v běžných školách nebo speciálních školách. Jedincům se zrakovým postižením pomáhá 

i služba zvaná Tyfloservis nebo Tyflocentrum, kde je jim nabízena poradenská, 

vzdělávací a informačně sociální služba (Keblová 1996, s. 8). 

Sluchové postižení je vada sluchového aparátu. Jedinci se sluchovým postižením 

jsou vzděláváni v běžných školách nebo školách, které jsou speciálně zaměřeny na 

vzdělávání sluchově postižených.  

S mentálním postižením úzce souvisí mentální retardace. U mentálního postižení 

jedinec funguje v intelektovém podprůměru. Jedinci s tímto zdravotním postižením se 
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nedokážou dostatečně sociálně přizpůsobit, mají sníženou schopnost učit se a pomaleji 

dospívají. Mentální postižení postihuje jedince s genetickými dispozicemi pro mentální 

postižení nebo jedince, který má mentální postižení způsobené úrazem. Jedincům 

s mentálním postižením je vzdělání poskytováno v běžných školách. Pro jedince, kteří 

mají lehkou až střední mentální retardaci, je vzdělání poskytováno v základní škole, 

a pro jedince, kteří mají těžkou mentální retardaci, je vzdělání poskytováno v základní 

škole speciální. Další možnost vzdělávání je individuální vzdělávání. Mezi poruchy 

mentálního vývoje patří i autismus. Jedinci s touto poruchou se také mohou vzdělávat 

na běžných školách či speciálních (Slowík 2007, s. 109-120). 

Jedinci, postiženi více vadami, čímž se rozumí kombinace například sluchové 

a zrakové poruchy nebo kombinace tělesného a mentálního postižení a další, mohou být 

vzděláváni v běžných školách či školách speciálních podle míry postižení.  

Jedinci s narušenou komunikační schopností mohou využívat pomoc logopeda. 

Důraz je kladen také na spolupráci s rodinou zdravotně postiženého jedince. Jedinci 

s vadou řeči mají možnost se dorozumívat gestikulací, znakovou řečí či piktogramy. 

Jedinci s vadou řeči mohou být vzděláváni v běžných školách, pokud jsou uzpůsobené 

podmínky, nebo ve škole speciální (Slowík 2007, 85-93). 

1.1 Vybrané kategorie zdravotního postižení 

Tato kapitola stručně popisuje zdravotní postižení, které se nejčastěji vyskytují 

na Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara.  

Hyperkinetická porucha je rozdělena na hyperaktivitu a poruchu pozornosti. 

Vychází z MKN-10. Aby porucha byla diagnostikována, je třeba přítomnost všech tří 

složek, což je impulzivita, porucha pozornosti a hyperaktivita. O poruchu se jedná, 

pokud trvá šest měsíců a je objevena před sedmým rokem života. Touto poruchou trpí 

v České republice pět až sedm procent dětí. Porucha se převážně týká chlapců. Důvod 

nepoměru není objasněn. Vliv na vznik ADHD mají negenetické i genetické vlivy. 

Hyperkinetická porucha je v dnešní době považována za onemocnění polygenní. 

Symptomy směřující k diagnóze jsou hyperaktivita, impulzivita a nepozornost. 

Hyperaktivita je neustálý neúčelný pohyb, pro dítě je obtížné zůstat delší dobu v klidu. 

Nepozornost se projevuje pocitem, že dítě nevnímá a odchází od rozhovoru či zadaných 

pokynů. Dítě se špatně soustředí a dělá chyby z nepozornosti. Impulzivita znamená, že 
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dítě má špatnou sebekontrolu, koná věci bez rozmyšlení a často vyrušuje. 

V kojeneckém věku se defekt může projevovat v problémech s usínáním. V batolecím 

věku je to pak problém s motorickým neklidem, ale závažnější obtíže se projevují až ve 

školním věku, kdy se dítě projevuje nedostatkem vytrvalosti, nedbalostí, vyrušováním 

a zapomnětlivostí. V dospělosti pak porucha komplikuje život například nedostatkem 

sebekontroly, impulzivitou a nedodržováním pravidel. 

 Aby diagnóza byla relevantní a objektivní, je důležitá pečlivá rodinná i osobní 

anamnéza. U terapie je důležitá spolupráce rodičů, psychologa, pedagoga, neurologa 

a dětského psychiatra. Léčba může být farmakologická a nefarmakologická (Bartoňová, 

aj. 2013, s. 87-91). 

Mezi neurovývojové poruchy jsou řazeny poruchy psychického vývoje, mentální 

retardace a některé z poruch emocí a chování. V širším pojetí je možné pod zastřešující 

název zařadit ještě dětskou mozkovou obrnu a typy vývojových epilepsií, protože mají 

mnoho společných znaků s předchozími poruchami. U těchto vad není možné 

farmakologicky nebo terapeuticky zasáhnout až na případné výjimky, protože se 

obvykle jedná o celoživotní poruchy. Na vznik těchto poruch mají podíl negenetické 

i genetické faktory. Vzácným se může stát, že symptomy zcela vymizí, ale většinou se 

pouze minimalizují. Do poruch psychického vývoje zařazujeme pervazivní vývojové 

poruchy a specifické vývojové poruchy (Bartoňová, aj. 2013, s. 77-86). 

Mentální retardace je neúplný duševní vývoj s narušenými dovednostmi dané 

pro určité vývojové období. Mentální retardace je rozdělena na lehkou, středně těžkou, 

těžkou a hlubokou. Aby mohla být retardace specifikována, tak je mentální postižení 

označováno úrovní IQ. Nejedná se pouze o snížené IQ, jedná se o celkové snížení 

úrovně kognitivních schopností (Heretik 2010, s. 240-241). Mezi příčiny mentální 

retardace patří teratogenní faktory, postnatální poškození mozku a geneticky podmíněné 

příčiny. Podle genetického hlediska jsou to postižení způsobené genovou poruchou 

nebo vzniklá na základě špatné struktury chromozomů. Teratogenní faktory zahrnují 

nedostatek kyslíku, poškození hlavy, alkohol, drogy a viry. Teratogenní faktory mohou 

zásadně ovlivnit vývoj jedince a mohou zapříčinit vznik mentální retardace. 

Postnatálním poškozením mozku je myšleno zánětlivé onemocnění, úrazy a otravy. 

Všechny zmíněné příčiny se mohou kombinovat a vzájemně ovlivňovat (Vágnerová 

2004, s. 289-315).  
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Mentální retardace je klasifikována Světovou zdravotnickou organizací. Lehká 

mentální retardace má IQ 50 až 69, středně těžká mentální retardace má IQ 35 až 49, 

těžká mentální retardace má IQ 20 až 34, hluboká mentální retardace má IQ menší než 

20, jiná mentální retardace nemá stanovené IQ, jelikož to není snadné specifikovat. 

Nespecifikovaná mentální retardace má IQ nejasné, znamená to, že jedinec má 

prokázanou mentální retardaci, ale není možné ho zařadit do některé uvedené kategorie. 

Jedinci s lehkou mentální retardací tvoří většinu z jedinců s mentální retardací, přibližně 

sedmdesát procent (Švarcová 2006, s. 28-63).  

Poruchy psychického vývoje jsou specifické vývojové poruchy, do kterých patří 

specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, specifická porucha artikulace řeči, 

expresivní porucha řeči, receptivní porucha řeči, specifické vývojové poruchy školních 

dovedností, specifická porucha čtení, specifická porucha psaní, specifická porucha 

počítání, specifická vývojová porucha vnímání hudby, specifická vývojová porucha 

kreslení a specifická vývojová porucha motorické funkce. Specifické vývojové poruchy 

řeči a jazyka jsou jinými slovy poruchy komunikace. Tyto poruchy jsou pozorovatelné 

od fáze osvojování jazyka a řeči. Většina těchto pojmů je označována předponou dys-, 

předpona znamená deformaci. Například dysfunkce znamená z hlediska vývoje, že se 

jedná o funkci ne zcela vyvinutou. Příčiny těchto vad nejsou přesně určené, ale 

v literatuře je psáno, že příčinami je fonologický deficit, rychlost v provádění procesů, 

deficit v časovém uspořádaní procesů. Zmíněné abnormality se objevují v různé 

závažnosti a různých kombinacích. To je také důvodem, proč není možné na dva 

jedince použít nějakou optimální stejnou metodu. Nelze totiž najít dva stejné jedince 

(Zelinková 2003, s. 9-16). 

Pervazivní vývojové poruchy a poruchy autistického spektra jsou velmi závažné 

poruchy, protože jsou takzvaně všepronikající, což je význam slova pervazivní. 

Pervazivní vývojové poruchy jsou poruchy mozku, které mají vliv na rozvoj mnoha 

schopností dítěte. Jejich projevem jsou nedostatky v sociální komunikaci. Jedinec 

s pervazivní vývojovou poruchou nedokáže vyhodnocovat nějakou danou situaci stejně 

jako dítě stejné mentální úrovně. Jeho prožívání, chování i vnímání je totiž jiné. 

Pervazivní vývojové poruchy se mohou pojit s dalšími nemocemi či poruchami. Aby 

mohla být diagnóza stanovena, musí být splněno několik symptomů v daných oblastech 

triády. Do triády problémových oblastí patří sociální interakce, komunikace 

a představivost. Do sociální interakce patří sociální dovednosti uplatňované vůči 



 

17 

 

blízkým i cizím lidem a vrstevníkům. Do komunikace patří omezená gesta, mimika 

a potíže v oblasti řeči. Do představivosti patří schopnost pružně reagovat, volný čas, 

používání předmětů a hra (Olejšková, aj. 2016, s. 90-103). 

Do poruch autistického spektra řadíme dětský autismus, Rettův syndrom, 

dětskou dezintegrační poruchu, Aspergerův syndrom, atypický autismus a hyperaktivní 

poruchu sdruženou s mentální retardací a stereotypními pohyby. Dětský autismus je 

řazen mezi komplexní vývojové poruchy. Jedná se o narušení různých oblastí vývoje 

v různé intenzitě. Jedinci s autismem nerozumí neverbálnímu chování, takže je třeba 

v jejich přítomnosti se vyvarovat jeho používání. Dávají přednost samotě a vyhýbají se 

ostatním lidem a očnímu kontaktu. Slovo autismus samo o sobě vychází z řeckého slova 

autos, což znamená sám. Komunikace u těchto jedinců je náročná, jelikož si mnohdy 

ani neosvojí řeč na úrovni, která by byla vhodná ke komunikaci. Pro jedince s autismem 

je typické držet se rituálů, mají rádi, když se vše opakuje a když má veškerá jejich denní 

činnost nějaký řád. Stereotypy jsou pro jedince s autismem velmi důležité (Olejšková, 

aj. 2016, s. 90-103). 

Aspergerův syndrom je řazen do poruch autistického spektra, jelikož má svá 

vlastní kritéria pro diagnostiku. Je mnohem rozšířenější než běžný autismus, protože je 

diagnostikován u dětí, u kterých by diagnózu nikdo nepředpokládal (Attwood2005, 

s. 149). Typickým znakem Aspergerova syndromu je, že jedinec soustředí svou 

pozornost na jeden vyhraněný zájem. Například má hodně rád dopravní značky nebo 

auta. Tento zájem není celoživotní, ale pomíjivý. Tímto zájmem je pohlcen a věnuje mu 

veškerou pozornost a čas (Bartoňová, aj. 2013, s. 171-181). Intelekt u jedinců 

s autismem může být nadprůměrný, průměrný i podprůměrný, ale může mít i prvky 

geniality. Jedinci s Aspergerovým syndromem dokážou zvládnout běžnou docházku 

školy za individuálního přístupu a za pomoci různých návyků. Mohou vést i normální 

běžný život pokud si zvolí vhodné zaměstnání a najdou životního partnera. Existují však 

i takový jedinci, kteří se neobejdou bez asistenta již v mateřské škole. Od běžného 

vývoje se odlišují jedinci s Aspergerovým syndromem tím, že volí netradiční slova, 

která jsou nezvyklá pro vrstevníky a spíše výběrem slov kopírují dospělé. Tudíž ani 

nezapadají do kolektivu vrstevníků. Velmi časté jsou u jedinců s Aspergerovým 

syndromem deprese, stres, sebepodceňování se a neumí být empatičtí (Olejšková, aj. 

2016, s. 177-190). 
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Kombinované postižení má nejasný původ. Je to skupina zatím nedostatečně 

prozkoumaná. Nejčastěji se pojí na poškození mozku, centrální nervové soustavy, takže 

lze vyvozovat spojitost s mentálním postižením, které bývá zásadním symptomem 

postižení. Jedince s kombinovaným postižením rozdělujeme do tří skupin podle 

symptomů. První je mentálním postižení s dalším postižením, druhý je hluchoslepota 

a třetí jsou poruchy chování v kombinaci s dalším postižením či narušením. Jednoduše 

řečeno je to soubor postižení a poruch, která má jedinec současně. Můžeme také slyšet 

pojem kombinované vady nebo vícenásobné postižení. Kombinované vady to 

nazýváme, pokud u jedince s mentálním postižením nalezneme současně i postižení 

smyslové, psychosociální, somatické nebo je narušena komunikační schopnost. 

Mentální postižení bývá nejčastěji v kombinaci s jiným postižením. Velmi často také 

platí, že čím hlubší je mentální postižení, tím spíše má jedinec přidruženou somatickou 

vadu. Dětská mozková obrna patří mezi postižení, která se často vážou s jinými vadami, 

nejčastěji s mentálním postižením. Dalšími komplikacemi spolu s dětskou mozkovou 

obrnou bývají oční vady, epilepsie a další (Ludíková 2005, s. 7-14).  

Dětská mozková obrna je řazena mezi velmi závažné centrální postižení. 

Projevuje se poruchami vývoje a hybnosti. Příčiny tohoto postižení nejsou zcela jasné 

a často se kombinují.  U spastické formy je porucha aktivní volní hybnosti, stereotypní 

pohyby a zvýšený svalový tonus. U diparetické formy je svalový tonus zvýšený a jsou 

postižené dolní končetiny. Schopnosti intelektové bývají u většiny jedinců hraniční 

nebo normální. Hemiparetická forma dětské mozkové obrny je jednostranné poškození 

hybnosti ve vertikální rovině. Postižení horní končetiny bývá závažnější. Jelikož jedinec 

přenáší váhu na zdravou stranu, projevuje se kyfóza páteře. Jedinec, který má 

kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny, má všechny čtyři končetiny postižené. 

Spolu s touto formou se pojí mikrocefalie a těžká mentální retardace. Další formou 

dětské mozkové obrny je forma dyskinetická, tvoří ale malou část jedinců z celkově 

postižených dětskou mozkovou obrnou. U této formy probíhá střídání svalového napětí. 

Klasickými projevy je neschopnost koordinovat automatické pohyby, udržet posturu, 

neschopnost organizovat a vykonat volní pohyb (Kraus 2005, s. 67-87). 
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1.2 Vzdělávání a přístup ke zdravotně postiženým 

Kapitola poskytuje shrnutí vzdělávání od historie až po současnost, dále popisuje 

přehled vzdělávání a konkrétně se pak věnuje vzdělávání jedinců se zdravotním 

postižením, a to primárně v mateřské a střední škole.  

Postoje společnosti ke zdravotně postiženým se rozvíjely a byly jiné v každém 

období historie. Ani dnes nemá celková společnost jednotný názor. Zpočátku v dobách 

starověku byl častý represivní přístup, takže se slabý jedinci často zabíjeli, protože 

nebyli schopni zvládnout tvrdou výchovu. Zneužívání a zotročování bylo častým jevem 

ve společnosti v dobách starověku. Speciální péče byla málo dostupná a objevovala se 

velmi zřídka, ale v různých archeologických nálezech byli nalezeni jedinci se 

zdravotním postižením, kteří se dožili vysokého věku, tudíž jim musela být poskytnuta 

nějaká péče.  

Celkový přístup se samozřejmě postupem času měnil, jelikož přicházely nové 

ideologické směry, filozofické názory a myšlenkové proudy. Pro křesťanský středověk 

bylo typické milosrdenství a charitativní přístup. Církev byla propojena se státem, takže 

přicházely ochranitelské postoje ze strany církve. Vznikaly klášterní špitály, hospice 

a řeholní řády, které byly orientovány na péči o jedince, kteří ji potřebovali. Přístup celé 

společnosti samozřejmě nebyl jednotný a pozitivní. Ale společnost se již dělila na 

skupiny, které měly pozitivní pohled na pomoc jedincům, kteří péči potřebovali (Slowík 

2007, s. 11-20).  

V době novověku byl kladen důraz na člověka a na jeho stránky. Tento přístup 

byl v novověku nazýván humanistický. Byly zkoumány tělesné struktury a funkce 

člověka. V novověku byl i rozkvět vědeckého zkoumání, tudíž se péče o zdravotně 

postižené jedince dostala do popředí. Člověk začal být vnímán ze stránky psychické, 

fyzické, sociální i duchovní. Probíhalo zakládání institucí orientovaných na péči 

a pomoc zdravotně postiženým.  

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století začala být propojována léčba 

s vzděláváním a výchovou. V této době už byla snaha o rehabilitaci jedince, což doslova 

znamená znovu-uschopnění, tak aby mohl žít život v běžné společnosti. Rehabilitační 

přístup měl však i špatné stránky, protože pokud jedinec nebyl schopen fungovat 
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v běžné společnosti, byl segregován, což z části přetrvalo i dodnes například především 

u postoje společnosti k seniorům.  

Po druhé světové válce byla snaha se zaměřit na prevenci proti vzniku postižení. 

Tento jev nazýváme preventivně-integrační přístup. Pokoušelo se předejít riziku 

narození jedince s vrozenou poruchou či vadou. Hledala se cesta, jak zdravotně 

postiženého jedince integrovat do většinové společnosti. Společnost, ale byla 

nepřipravená na přijímání jedinců, takže se objevovalo mnoho problémů z hlediska 

postoje k jedincům se zdravotním postižením. Dále se řešila otázka interrupce, která je 

mnohdy vážným tématem i v dnešní době (Slowík 2007, s. 11-20). 

V dnešní době je za nejmodernější označován inkluzivní přístup. Je to snaha 

nevyčleňovat zdravotně postižené ze společnosti, ba naopak jim poskytnout optimální 

přístup. Celá populace se musí učit společnému soužití. Každé dítě má právo na 

vzdělání a s ohledem na jeho možnosti, protože každé dítě má jedinečné schopnosti, 

zájmy a vzdělávací potřeby. Vzdělávání není přesně definováno, ale chápeme ho, jako 

vzdělávání institucionální, osobnostní, socioekonomické, obsahové a procesuální. 

Vzdělávání je nedílnou součástí lidského života, jelikož nám pomáhá porozumět životu, 

světu a hodnotám. V našem státě má občan právo na základní a střední vzdělání, které je 

bezplatné. Vzdělávání je poskytováno podle školního vzdělávacího plánu. Školní 

vzdělávací plán si vytváří každá škola sama podle rámcového vzdělávacího plánu 

(UNESCO, 2017). 

Předškolní vzdělávání je poskytováno dětem od věku tří let do šesti let. 

Předškolní vzdělávání ale není povinné. Předškolní vzdělávání má za cíl naučit dítě 

základním životním hodnotám, základním pravidlům chování a rozvíjí celkovou 

osobnost dítěte. Dítě je připravováno na nástup do základní školy a učí se základním 

úkonům, aby se o sebe umělo postarat (Metodický portál RVP 2017). 

Základní vzdělání je na území české republiky povinné pro každého občana. 

Školní docházka je započata v šesti letech, pokud není stanoven odklad školní 

docházky. Základní vzdělávání je děleno na dva stupně, kterými jsou první a druhý 

stupeň. První stupeň je od první do páté třídy a druhý stupeň je od šesté do deváté třídy. 

Celkovým smyslem a cílem základního vzdělávání je osvojit motivaci k celoživotnímu 

vzdělávání, umění spolupráce, osvojit si strategii učení, komunikace, tolerance 
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a ohleduplnosti. Vzdělávání je v průběhu roku hodnoceno a dvakrát do roka získává žák 

vysvědčení s celkovým hodnocením (Metodický portál RVP 2017).  

Další vzdělávání je na středních školách, kde žák rozvíjí znalosti získané 

v průběhu studia na základní škole. Když žák dokončí střední školu, odchází s výučním 

listem nebo vzděláním zakončeným maturitní zkouškou a obdrží maturitní vysvědčení. 

Vzdělávání zdravotně postižených se řídí zákonem 178/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Detaily, které se týkají přímo 

zdravotně znevýhodněných, ustanovuje vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V zákoně jsou uvedena podpůrná 

opatření, tvorba individuálního plánu, činnosti asistenta pedagoga a další. Velkou roli 

pro úspěšnost integrace ve vzdělávání hraje mnoho faktorů, jako spolupráce se 

školskými poradenskými zařízeními, míra a kvalita speciální podpory, postoje 

a kompetence učitelů, prostředí školy, přijetí ze strany rodičů, spolužáků, učitelů 

a dominující pohledy na školskou integraci. S tím vším počítají i rámcové vzdělávací 

programy. Přístup k jedincům se speciálními potřebami pak musí být rozepsán ve 

školním vzdělávacím programu dané školy. Škola pak dále zpracovává individuální 

vzdělávací plán jedincům, kteří ho potřebují (Zákon č. 178/2016 Sb.). 

Jelikož vzdělávání a výchova jedince se zdravotním postižením s sebou nese 

řadu speciálních problémů a otázek, tak mají zdravotně postižení jedinci k dispozici 

další služby, kterými jsou pedagogicko-psychologické poradny, školská poradenská 

zařízení. Poradny jsou zaměřeny především na poradenství a diagnostiku. Centra jsou 

zakládána při některých školách a jsou zaměřena na jedince s příslušným druhem 

postižení. Poradenské zařízení se zčásti podílí na tvorbě individuálního vzdělávacího 

plánu, jelikož musí odsouhlasit jeho tvorbu.  Ředitel školy pak zpracovává individuální 

vzdělávací plán ve spolupráci s poradenským zařízením, žákem či zákonným 

zástupcem, pokud není žák zletilý. Speciální vzdělávání je poskytováno žákům, kterým 

na základě psychologického vyšetření speciálně pedagogickým zařízením byly nalezeny 

speciálně vzdělávací potřeby, a z tohoto důvodu je žák zařazen do proudu speciálního 

vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni pomocí 

podpůrných opatření a pedagogické podpory, které užívají pedagogické a speciálně 
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pedagogické metody, speciální učebnice a pomůcky. Vzdělávání může být formou 

skupinové integrace, individuální integrace nebo ve speciální škole, která je uzpůsobená 

žákům, kteří potřebují speciální vzdělávání. Důležitou součástí je asistent pedagoga, 

který pomáhá pedagogovi při vzdělávání a výchově žáků a pomáhá postiženým žákům 

při pohybu po škole, při sebeobsluze a pomáhá také při výuce. Speciální vzdělávání je 

poskytováno žákům sluchově postiženým, hluchoslepým, zrakově postiženým, tělesně 

postiženým, žákům s těžkou poruchou dorozumívání, žákům s poruchou autistického 

spektra, mentálním postižením nebo žákům s více vadami (Vyhláška č. 27/2016 Sb.). 

1.2.1 Vzdělávání zdravotně postižených v mateřské škole 

Kapitola shrnuje možnosti vzdělávání jedinců se zdravotním postižením 

v mateřské škole a poskytuje stručný přehled vzdělávání vybraných zdravotních 

postižení v mateřské škole. 

Důležité je vytvořit pro jedince se zdravotním postižením příjemné prostředí 

k vzdělávání, protože mají právo na vývoj svých individuálních schopností 

a dovedností. Jednou z možností vzdělávání je proces inkluze v mateřské škole, tudíž 

začlenění jedinců s odlišností. U inkluze je důležitá spolupráce celkové skupiny, kam je 

jedinec začleňován. Jedinci se dobře rozvíjí ve skupině, kde jsou brány zřetele na jeho 

schopnosti. Mnohdy se také jedinci učí navzájem od sebe. Předpokladem pro úspěšnou 

inkluzi je včasná intervence a zapojení do skupiny, kde pak probíhá kooperace všech 

jedinců ať už s postižením či bez postižení (Bartoňová, aj. 2012, s. 15-26). 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání od tří let do šesti let. Rámcový vzdělávací 

program určuje obsah vzdělávání. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, §2 je pak určován počet dětí ve třídě. V úzké spolupráci s mateřskými 

školami jsou specializovaná poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště. Po 

roce 1990 vznikla speciálně pedagogická centra, která se primárně orientují na 

poradenskou činnost pro děti a žáky postižené více vadami a pro děti a mládež s daným 

druhem postižení. Služby, které centra poskytují, jsou psychoterapeutické, 

psychologické a speciálně pedagogické. Speciálně pedagogická centra podporují žáky 

se zdravotním postižením a integrované jedince do běžných škol a mají svůj tým, který 

se skládá ze speciálního pedagoga, sociální pracovnice a psychologa. Pedagogicko-

psychologické poradny započaly svou pomoc roku 1960 a jsou zaměřeny na sociální, 

speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Cílem poradny je zjistit 
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připravenost jedince na vzdělávací systém, analýzy problémů ve výchově, poruchy 

chování, poruchy učení a další problémy. Odborný tým, který se skládá ze speciálního 

pedagoga, psychologa a sociální pracovnice, vytváří podklady k odkladu školní 

docházky, zařazování dětí a žáků do školských zařízení, škol a další. Mateřské školy pro 

jedince se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z běžných mateřských škol, 

avšak mají své odlišnosti. Jedinci se mohou vzdělávat například v mateřské škole 

speciální, logopedické, pro hluchoslepé, při zdravotním zařízení a další. Mateřské školy 

se řídí rámcovým vzdělávacím programem, který stanovuje obecné cíle se školním 

vzdělávacím programem, který si školy vytváří sami (Bartoňová, aj. 2012, s. 37-42). 

Předškolní vzdělávání má tyto cíle, konkrétní záměry dané vzdělávací oblasti, 

klíčové kompetence, dílčí cíle jako poznatky, postoje, dovednosti. Dalším cílem je 

rozvíjet předškolní dítě jak po stránce psychické, sociální, tak i fyzické. Pro žáky se 

zdravotním postižením se zřizují školy nebo oddělení či jednotlivé tříd, které mají 

upravené vzdělávací programy. Ředitel školy může zařídit asistenta pedagoga tam, kde 

je potřeba pomoc žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. S doporučením 

školského poradenského pracoviště může ředitel stanovit individuální vzdělávací plán 

danému jedinci. Největší množství je logopedických mateřských škol (Zákon 

č. 178/2016 Sb.). 

Děti s ADHD, což je porucha mozku, se projevují tak, že narušují proces učení 

ve třídě hlavně svým chováním. Konkrétními projevy jsou dys-organizace, impulzivita, 

hyperaktivita, hypoaktivita, obtíže při zpracování verbálních informací. Hyperaktivita je 

roztěkané chování, kdy dítě není schopno udržet pozornost a dokončit určenou činnost. 

Hypoaktivitou se rozumí rozladěnost, bloumání a denní snění. U dys-organizace má 

jedinec problém s plánováním činností a zapamatováním stejných kroků. Obtížemi při 

zpracování verbálních informací se myslí, že dítě může mít jazykové problémy, avšak v 

procesu osvojování řeči nehraje roli pouze učitel mateřské školy, ale především rodič 

dítěte (Zelinková 2003, s. 195-203).  

Děti s ADHD/ADD jsou produktivní v krátkodobých aktivitách a ve změnách 

úkolů. V mateřské školce vyučující dává k dispozici předměty, se kterými mohou děti 

manipulovat, což je dobré, jelikož vyžadují dotýkaní se názorných předmětů. Děti jsou 

aktivně začleňovány do situačního učení, které vyučující aplikuje. U dětí s ADHD/ADD 

se projevují poruchy komunikace. Jejich řeč je těžkopádná a pomalá a slova komolí. 
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Děti mají problémy i s vybavováním slov. Specifické poruchy učení jsou mnohdy 

spojené s různými zvláštnostmi chování dítěte či s různými sekundárními 

psychopatologickými projevy. Pedagog by měl poskytnout každému dítěti vyjádřit své 

myšlenky. Pedagog v mateřské školce by měl spolupracovat s pedagogicko-

psychologickou poradnou. Dětem je třeba vytvořit zklidňující prostředí a poskytnout 

zvýšený bezpečnostní dohled. Důležitá je také spolupráce školy a rodiny (Slowík 2007, 

s. 131-133). 

Při zrakovém postižení pedagog v mateřské škole pokračuje v rozvíjení 

zrakových dovedností, které započali rodiče. Pokud má dítě zachovalé vidění, je třeba 

dbát na jeho využití. Je třeba dbát na správné osvětlení místnosti, kde probíhá výuka. 

Důležitá je také velikost předmětů a kontrast. V předškolním vzdělávání je třeba se 

zaměřit na zrakový výcvik. Zrakovým výcvikem se rozumí rychlost zrakového vnímání, 

pochopení souvislosti obrázků, rozlišování a poznávání barev a jasu. Následující 

cvičení, které může pedagog provádět v mateřské škole, jsou ortopticko-pleoptická. 

Pedagog by měl postupovat od jednoduchých tvarů k těm složitějším, dále by měl 

zvyšovat zrakovou ostrost dítěte činností, jako je třeba navlékání, stříhání, obkreslování 

a další. Dále pedagog učí dítě vnímat trojrozměrnost předmětů za pomoci hmatové 

spolupráce (Bartoňová, aj. 2012, s. 175-195).  

Jedincům se zrakovým postižením může být vypracován individuální plán či mu 

může být přidělen asistent. Dále může mít zrakově postižený jedinec speciální 

pomůcky, kterými jsou pomůcky neoptické, optické, elektronické, optoelektronické. 

Těmi optoelektronickými pomůckami se rozumí televizní kamerová lupa, těmi 

elektronickými se myslí počítače se zvětšovacím i odečítacím softwarem, interaktivní 

tabule, výukové programy pro zrakovou stimulaci. Optické pomůcky jsou 

dalekohledové systémy a lupy. Neoptické pomůcky slouží pro orientaci v prostoru, jsou 

sebeobslužné a další. Důležité je, aby mateřská škola byla vybavená potřebnými 

pomůckami pro zrakově postižené jedince (Bartoňová, aj. 2012, s. 175-195). 

Mateřská škola by měla co nejvíce podporovat samostatnost dětí s tělesným 

postižením. Samostatnost by měla být podporována v sebeobsluze, stolování, osobní 

hygieně, v rozvoji hrubé a jemné motoriky, dorozumívacích schopností a to proto, aby 

děti byly dobře připraveny nastoupit do povinné školní docházky. Nejde pouze 

o připravenost na školní docházku, ale o celkovou připravenost na život. Dítě například 
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s dětskou mozkovou obrnou se může účastnit různých pohybových aktivit, ale je třeba, 

aby u sebe mělo asistenta. Při léčebném cvičení mu pomáhá fyzioterapeut, který 

s dítětem cvičí podle pokynů rehabilitačního lékaře. Pedagog v mateřské škole s dětmi 

dělá kondiční cvičení pro zvýšení jejich obratnosti. Pomocí různých her se pedagog 

snaží rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, což znamená, že dítě manipuluje s různými 

předměty a hračkami, se kterými se setkává denně. Pedagog v mateřské škole učí dítě 

sebeobsluze, například ho učí zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky a navlékat korálky. 

U dítěte je také třeba rozvíjet prostorové vnímání, které se dá rozvíjet pomocí skládání 

různých stavebnic. Konkrétně pro jemnou motoriku je vhodné v mateřské škole uplatnit 

různé modelování, grafické činnosti, vystřihování. Záleží na omezení končetin 

(Bartoňová, aj. 2012, s. 200-213).  

V čem rodina doma nefunguje, může mateřská školka v určité míře poskytnout, 

rozvinout či doplnit. Základy výchovy a vzdělávání dítěte s mentálním postižením je 

především v rodině, ale za dobré spolupráce může pedagog v mateřské škole pomoci 

s rozvojem. Základem je individuální přístup k jedinci s mentálním postižením.  

Dítě s mentálním postižením má možnost vzdělávání ve speciální třídě při 

mateřské škole nebo v mateřské škole speciální nebo má možnost individuální 

integrace. Vzdělávání mentálně postižených jedinců je upraveno podle jejich možností. 

U vzdělávání mentálně postižených jedinců je třeba využívat vhodné kompenzační 

pomůcky. Podle míry a stupně postižení se zajišťuje asistent pedagoga, je třeba vhodně 

zařídit prostředí a uzpůsobit učivo aby odpovídalo schopnostem žáků. Vzdělávání 

mentálně postižených má svá specifika, kterými jsou využití metody kooperativního 

a prožitkového učení. Uvedené metody probouzí v dítěti zvědavost. Důležité v mateřské 

škole jsou denní činnosti formou hry. Pedagog by měl umět užívat reedukační postupy 

a metody, měl by umět vytvořit vhodné klima třídy, umět poznat skutečné dovednosti, 

vědomosti a znalosti, měl by umět pracovat s tím v čem je dítě úspěšné. V mateřské 

škole speciální probíhá výuka mentálně postižených na základě individuálního 

vzdělávacího plánu. Pedagog má určené učivo, na které je kladen důraz, čímž je 

především sebeobsluha a osobní hygiena (Bartoňová, aj. 2012, s. 213-232).  

Předškolní vzdělávání je pro děti s poruchou autistického spektra základem pro 

fungování v budoucnu. Dětem zajišťuje brzkou speciálně pedagogickou péči. Základem 

je individuální přístup, dostatek vyučujících a asistentů. Základem výchovně-
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vzdělávacího procesu je správná diagnóza. Třída by měla být uzpůsobena přímo 

potřebám dítěte s poruchou autistického spektra. Důležité je klást důraz na jedinečnost 

dítěte, realistické hodnocení a respektování. S dětmi s poruchou autistického spektra se 

pracuje za pomoci individuálních vzdělávacích plánů. Je doporučováno třídu prostorově 

uspořádat, jasně vizuálně uspořádat prostor a viditelně vymezit k různým aktivitám. 

Důležité je uspořádat si systém motivací a odměn a vhodný komunikační systém. Při 

práci s dítětem s poruchou autistického spektra je doporučováno držet se časového 

plánu, který se nemění, což se nazývá strukturovaná výuka. Je nezbytné nacvičovat 

sociální chování a komunikaci. Komunikace může probíhat pomocí alternativní 

a augmentativní komunikace. To je například neverbální komunikace či komunikace 

pomocí pomůcek (Vítková 1998, s. 16).  

1.2.2 Vzdělávání zdravotně postižených na střední škole 

Zdravotně postižení jedinci mají možnost se vzdělávat ve škole hlavního 

vzdělávacího proudu a ředitel může poskytnout žákovi se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo nadanému žákovi individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací 

plán poskytuje ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského 

pracoviště. Individuální vzdělávací plán je závazný dokument, který zajišťuje speciální 

vzdělávací potřeby pro konkrétního žáka. Počty žáků ve třídě jsou stanovené vyhláškou 

č. 147/2011 Sb. Třída, která je zřízena pro žáky se zdravotním postižením, může mít 

nejméně šest žáků a nejvíce čtrnáct. Třída pro jedince s těžkým zdravotním postižením 

může mít nejméně čtyři žáky a nejvíce šest žáků. Při výchovné a vzdělávací činnosti 

může pedagogům pomáhat asistent pedagoga. Pomáhá také při komunikaci s rodiči 

a přizpůsobuje školní prostředí. Dále také pomáhá zdravotně postiženým jedincům při 

sebeobsluze a pohybu po třídě. Dalšími možnostmi vzdělávání jsou střední školy 

speciální, dále střední školy zřízené podle paragrafu šestnáct, střední odborná učiliště 

a gymnázia. Záleží na druhu a míře zdravotního postižení (Kratochvílová, aj. 2012).  

Jedinci, kteří mají specifické poruchy učení, jsou zastoupeni ve velkém množství 

na různých středních školách. Specifické poruchy učení mají různé druhy příznaků. 

Mezi specifické poruchy učení řadíme dyslexii, dysortografii, dysgrafii, dysmúzii, 

dyspinxii, dyspraxii a specifické poruchy chování, což jsou hyperkynetické poruchy 

ADHD a ADD. V dnešní době specifické poruchy chování nejsou pouze problémem 

pedagogickým, ale i psychologickým. Přístupy k žákům se specifickými poruchami 
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chování nebo učení by na střední škole měly být takové, že pedagog redukuje učivo, 

respektuje individuální tempo, prodlužuje procvičování, časově omezuje zadané úkoly, 

dává častěji zpětnou vazbu, respektuje impulzivitu a psychomotorický neklid 

(Kratochvílová, aj. 2012, s. 22-23).  

Pro výuku českého jazyka na střední škole se doporučuje upřednostňovat hlasité 

čtení, respektovat horší orientaci v textu, diktovat s velkou výslovností, používat 

grafické tabulky, texty a přehledy, upřednostňovat ve výuce slohu obsah a ústní formu, 

používat počítač s korektorem pravopisu a další. Pro nácvik matematických představ 

a dovedností na střední škole se doporučuje užívat názorné pomůcky, jako jsou přehledy 

a tabulky, zaměřit se na postup a ne pouze na výsledek, tolerovat horší kvalitu rýsování, 

pomoc s pochopením slovních úloh a další. Pro výuku cizích jazyků se doporučuje 

rozdělit učivo na menší úseky, upřednostňovat praktické používání jazyka, omezit 

hlasité čtení dlouhých textů, preferovat pracovní sešity s výkladem v českém jazyce, do 

hodnocení zařadit i jiné znalosti než pouze jazykové. Pro výuku naukových předmětů se 

doporučuje častěji užívat schémata, modely či obrázky, dále se doporučuje nehloubat do 

širších souvislostí daného učiva, průběžně kontrolovat správné pochopení zadání, 

neklasifikovat chyby, které vznikly špatným přečtením textu a další (Kratochvílová, aj. 

2012, s. 22-23).  

Narušená komunikační schopnost se vyskytuje především u žáků s mentální 

retardací. Mluvíme především o dysartrii, balbuties, patlavost, elektivní mutismus 

a dyslálii. Pro práci s žáky s narušenou komunikační schopností na střední škole se 

doporučuje mluvit krátce, dobře artikulovat, povzbuzovat žáka, ptát se zda žák rozumí, 

písemné testování nahradit třeba kartičkami pro doplnění sledovaného jevu, vyplňovat 

zábavné kvízy, obohacovat slovní zásobu skrze jazykové hry, nechat dost času na 

reakci, napomáhat zdravému sebevědomí a chránit žáka před posmíváním ostatních. 

V českém jazyce se doporučuje četba s porozuměním, určit strukturu pro užití 

pravopisných pravidel, užívat Pravidla českého pravopisu i při testových pracích, diktát 

nahradit doplňovacím cvičením, případně volit přepis. 

V cizím jazyce je doporučeno slovní zásobu učit pomocí obrázků, kdy žák hledá 

trojice, což znamená, že první je obrázek, pak pojem v cizím jazyce a nakonec český 

překlad. Tudíž vizuální pomůcky jsou nejvhodnějším pomocníkem při výuce.  
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V matematice se doporučuje užívat matematické tabulky, aby lépe mohl žák 

najít správný vzorec a dobře ho použít. Dále je doporučeno slovní úlohy vyobrazovat 

graficky a neřešit je samostatně pokud jsou složité. Pak je důležité nevyžadovat počítání 

zpaměti, bez toho aniž by žák příklad viděl (Kratochvílová, aj. 2012, s. 23-24).   

V odborných a naukových předmětech je třeba upřednostňovat schémata 

k učivu, používat mapy, ale ne slepé, dále po žákovi nepožadovat přesné historické 

časové údaje a spíše pomáhat orientaci pomocí časové přímky.  

Možnosti integrace u tělesného postižení jsou různé, jelikož záleží na druhu 

a míře tělesného postižení. Jako první je třeba dbát na přístup učebny a vhodné sezení 

imobilních žáků. „Někdy je nezbytné adaptovat školní prostředí podle individuálních 

potřeb žáka.“ (Bartoňová 2013, s. 114). Důležité je včas začít s kompenzačními 

pomůckami především pro psaní, což jsou různé nástavce na psací potřeby, nebo žák 

může používat počítač na psaní. Jestliže žák nestíhá zapisovat, může si obsah nahrávat 

či udělat kopii od spolužáků. Aby žák mohl dělat přípravu doma, tak je vhodné zasílat 

materiály skrz elektronickou poštu. Pedagog by se měl zaměřit na ústní zkoušení, pokud 

je hodně špatná jemná motorika. Důležité je brát ohled na pomalejší psychomotorické 

tempo žáka. Obtíže se vyskytují především v laboratorních cvičeních, geometrii, tělesné 

výchově a výtvarné výchově. Tělesně postižený žák se účastní i tělesné výchovy, pokud 

tedy uvolnění nedoporučí odborný lékař. Doporučuje se užívat kooperativní výuka, aby 

si všichni žáci mohli navzájem pomoci. Při hodnocení tělesně postiženého žáka je třeba 

hodnotit individuální pokroky žáka a hlavně neporovnávat s ostatními žáky 

(Kratochvílová, aj. 2012, s. 24-25). 

Doporučuje se, aby pedagog při výuce na střední škole dbal na dobré sezení 

imobilních žáků, čímž je myšlen například relaxační míč, invalidní vozík, nastavitelná 

židle a další. Důležité je, aby měl žák například kolem invalidního vozíku dostatek 

prostoru pro pohyb s vozíkem. Vhodné je užívání počítačových technologií během 

výuky. Je třeba dbát na zvolení vhodné činnosti, která odpovídá psychomotorickým 

schopnostem žáka a musíme přihlížet i k jeho nynějšímu fyzickému stavu a nepřepínat 

žáka jak psychicky tak fyzicky. Respektujeme pomalejší tempo žáka, užíváme 

skupinové práce, dáváme více času při plnění úkolů, upřednostňujeme ústní a testové 

formy, průběžně žáka kontrolujeme a motivujeme (Kratochvílová, aj. 2012, s. 24-25). 
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Smyslovým postižením je myšlena porucha zraku či sluchu. Mnohdy vylučují 

nabývání informací nebo deformují, záleží na míře poruchy. Jedinec se smyslovým 

postižením může používat kompenzační pomůcky nebo mu může být poskytnuta pomoc 

od asistenta pedagoga (Kratochvílová, aj. 2012, s. 25-27).  

Vada sluchu omezuje žákovi přijetí informací, jsou deformované nebo úplně 

chybí. Další nepříjemností je, že omezuje a znemožňuje orientaci v prostoru. 

Důsledkem vady sluchu je porucha výslovnosti, špatný rozvoj konverzace, špatné 

chápání abstraktních pojmů, obtíže písemným a mluveným projevem, nepohotové 

myšlení a další. Doporučuje se pedagogům na střední škole využívat názornost při 

výkladu, obrazy, nástěnné tabule, modely či ilustrované texty. Důležité je učebnu 

vybavit tak, aby byla vhodná akustika, používat závěsy, nástěnky pohlcující zvuk, 

koberce, těsnění oken a další. U žáka, který je nedoslýchavý, je třeba dbát na nácvik 

odezírání a užívání funkčních sluchadel. Během výkladu je důležité kontrolovat, jestli 

žák rozumí a kontrolujeme jeho zápis. Pokud se žák dorozumívá znakovým jazykem, je 

třeba přítomnost asistenta nebo tlumočníka. Musíme respektovat chudší slovní zásobu 

a při užívání cizích a složitých slov je důležité jejich důkladné vysvětlení. Pakliže je ve 

třídě přítomen tlumočník, musíme dbát na to, abychom mluvili na žáka a vyvarovat se 

mluvení na tlumočníka. Pedagog se při psaní na tabuli a prezentaci učiva nesmí otáčet 

zády k žákům. Pokud neovládáme znakový jazyk, je doporučováno udržovat oční 

kontakt, volit přiměřenou hlasitost řeči a přiměřené tempo, nezakrýváme ústa ani tvář 

a pokud nedokáže jedinec s poruchou sluchu odezírat ze rtů, pomůžeme si prstovou 

abecedou (Kratochvílová, aj. 2012, s. 25-27).  

U zrakového postižení je třeba vzdělávání žáků podpořit neoptickými 

pomůckami, optickými pomůckami a pro nevidomé je Braillský displej, což je speciální 

zařízení, které se přidává k počítači, aby převedlo informace z počítače do bodového 

písma. Během výuky je důležité žáky podporovat tištěnými materiály se zvětšeným 

písmem, provádět průběžnou kontrolu a dávat zpětnou vazbu. Dáváme dostatečnou 

časovou rezervu podle individuálních potřeb, během zkoušení upřednostňujeme ústní 

formu, pomáháme se správným užitím kompenzačních pomůcek, aby je užíval při 

domácí přípravě i ve škole. Žák se zrakovým postižením musím mít umístěn lavici na 

správně osvětleném místě. Pokud je žák se zrakovým postižením integrován potřebuje 

určitou míru asistence a tudíž asistent pedagoga mu dá větší možnost se začlenit do 

výuky. Měl by mít vhodně uskladněné a rozmístěné pomůcky a vhodnou strukturu 



 

30 

 

prostředí kvůli koncentraci. Pokud jednáme s nevidomým, je důležité jednat přirozeně. 

Při pozdravu s nevidomým je třeba podávat ruku, jelikož nevidomému nahrazuje oční 

kontakt. Není dobré pohybovat s věcmi nevidomého, jelikož to pozná a není mu to 

příjemné. Pokud má nevidomý vodícího psa, tak není vhodné na něj pokřikovat, mlaskat 

a hladit ho (Bartoňová, aj. 2013, s. 151-170). 

Žák s mentální retardací se projevuje opožděnou schopností vnímání, ulpívání na 

detailech nebo naopak nejeví zájem, má problém s osvojením pravidel a obecnými 

pojmy, vše co je nové si osvojuje pomalu, potřebuje časté opakování, špatně chápe 

abstraktní pojmy, nedokáže si vybavovat učivo a cílevědomě se učit, je emočně 

nevyspělí, sebekontrola je velmi nízká, má slabou vůli, může se chovat agresivně, má 

nedostatečnou slovní zásobu a neobratné vyjadřování. Je impulzivní, má poruchy 

v interpersonálních skupinových vztazích a další. Všechny příznaky nejsou součástí 

každého jedince s mentálním postižením, protože každý jedinec je individuální. Ale část 

příznaků se u každého jedince s mentálním postižením vyskytuje. Pokud pedagog 

s žákem s mentálním postižením jedná laskavě, tak je mu chování opláceno přátelským 

přístupem. Ve vzdělávacím procesu je důležitá mentální úroveň žáků, výskyt druhu 

mentální retardace ve třídě, výskyt kombinovaných vad, rozsah učiva, způsob motivace, 

osobností a emocionální zvláštnosti a další (Kratochvílová, aj. 2012, s. 27-29).   

Při výuce se doporučuje užívat speciální učebnice. Obsah učiva předepsaný 

rámcovými a školními vzdělávacími programy dát do přijatelné formy pro mentálně 

postižené, aby odpovídal potřebám a schopnostem jedince, uzpůsobit organizaci 

vyučování, dbát na zásadu přiměřenosti, názornosti a individuálního přístupu. Nové 

učivo procvičovat ještě tentýž den ve vyučovací hodině nebo co nejdříve. Často 

opakovat informace, motivovat žáky vnitřně, užívat slovní hodnocení, přiměřené tempo 

vyučovací hodiny, intenzivní ujišťování jak žák informace pochopil, výklad propojený 

vždy s demonstrací, střídat činnosti během vyučovací hodiny a další. Jedince s mentální 

retardací je potřeba neustále diagnostikovat a sledovat (Kratochvílová, aj. 2012, s. 27-

29).  

Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy, jehož typické příznaky jsou 

poruchy chování, špatná a omezená komunikace, opakující se zájmy, špatný 

společenský kontakt. Slovo pervazivní znamená vše prostupující, takže postihuje celou 

osobnost jedince. Hlavním jádrem poruchy autistického spektra je triáda postižení, což 
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jsou poruchy v okruhu sociální interakce, představivosti a komunikace. Postižení má 

u každého jedince naprosto individuální projevy. Jedinci s poruchou autistického 

spektra se liší mentální úrovní, výskytem symptomů, různými percepčními 

schopnostmi, způsobem komunikace a další. Důležité je věnovat pozornost výběru 

asistenta pedagoga, protože asistent pedagoga ovlivňuje veškeré splynutí jedince se 

společností. U výuky jedinců s poruchou autistického spektra se většinou uplatňují 

metodiky strukturovaného učení. Učení je přizpůsobováno specifikám jedince 

v chování, komunikaci, sociálních vztazích a představivosti. Při výuce je třeba dbát na 

přiměřenost, názornost, jednoduchý pracovní prostor a postupnost (Kratochvílová, aj. 

2012, s. 29-30).  

Při výuce a práci s žákem s poruchou autistického spektra je doporučováno 

nedělat změny a držet se časového rozvrhu, vyvarovat se náhlých změn, nacvičovat 

sociální chování a komunikaci, flexibilně uzpůsobovat program, používat silné stránky 

žáka reálně posuzovat jeho dovednosti a schopnosti, spolupracovat se speciálně 

pedagogickým centrem a rodiči, využívat strukturované učení pro lepší orientaci žáka 

v úkolech, vyvarovat se hluku a prostor pro výuku by měl být pohodlný (Kratochvílová, 

aj. 2012, s. 29-30).   

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme 

individuální přístup, dodržujeme speciálně pedagogické zásady a postupy, zařazujeme 

nové formy a metody práce, terapeutická cvičení, školního psychologa a školního 

speciálního pedagoga, kteří individuálně pracují s žákem, ovlivňují klima třídy, 

pomáháme s další vzdělávací cestou a jejich volbou, popřípadě navrhujeme možnost 

přestupu, pokud nezvládá nynější učivo (Kratochvílová, aj. 2012, s. 30-32).   

Když hodnotíme žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučováno 

hodnocení slovy a pomocí bodů, respektujeme kolísavost výkonu, dáváme žákovi 

zpětnou vazbu a hodnotíme jeho výkon před celou třídou. Důležité je respektovat 

individuální tempo a nehodnotit to, co žák nestihl.  

V každé střední škole se nachází školní poradenské pracoviště s výchovným 

poradcem. Výchovný poradce se podílí na vytváření dobrého klimatu školy, zaobírá se 

prevencí školní neúspěšnosti, činí včasnou intervenci při objevení forem rizikového 

chování, podílí se na řešení problému šikany, dává metodickou podporu učitelům, 

pedagogickým asistentům a vychovatelům (Kratochvílová, aj. 2012, s. 30-32). 
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Během vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami potřebujeme 

taková podpůrná opatření, aby každý žák mohl použít svůj individuální intelektový 

potenciál, schopnosti a nadání. Aby žák se speciálními vzdělávacími potřebami byl 

správně integrován, je potřeba odborné speciálně pedagogické a psychologické 

vyšetření. Nedílnou součástí úspěšné integrace je vybudování vhodného prostředí, 

zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, navázání spolupráce s rodiči či 

zástupci žáka. Dbáme na posilování sebevědomí, ocenění snahy a motivaci 

(Kratochvílová, aj. 2012, s. 30-32).  
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2 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 

Kapitola pojednává o osobnosti Aloyse Klara. O historii Klarova ústavu slepců, 

o nynější Střední škole Aloyse Klara a o později připojené Mateřské škole Aloyse 

Klara, pokračující v pomoci zdravotně postiženým jedincům. Poskytuje veškeré 

informace, které jsou důležité pro každého speciálního pedagoga a zároveň jsou 

pevnými základy o péči o nevidomé, tudíž jsou to i základy speciální pedagogiky.  

2.1 Aloys Klar 

„Nevidomý musí býti veden pevnou rukou, ale v sametové rukavici.“ Aloys Klar 

Aloys Klar pochází z města Úštěk nedaleko Litoměřic. Narodil se roku 1763 

v Úštěku a zemřel v roku 1833 v Praze. Byl profesorem klasické literatury, latinské 

filologie a řecké filologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Aloys Klar byl bývalým 

ředitelem a spoluzakladatelem Soukromého ústavu pro zrakově choré a členem 

Hornolužické společnosti věd ve Zhořelci.  Byl občanem města Praha a Litoměřice, 

emeritním děkanem filozofické fakulty v Praze a dále byl ředitelem a zakladatelem 

Spolku a Ústavu pro zaměstnávání a zaopatření dospělých nevidomých (Kříž 1977).  

Docházel na základní školu v Úštěku, kde si mnoho učitelů všimlo, že je velmi 

nadaný. Ve městě hledal každého, kdo vlastnil knihu, aby si mohl číst a studovat. 

V deseti letech ho místní kaplan učil latinský jazyk. Jelikož jeho touha po vědění 

a studování byla velká, tak mu po naléhání matka dovolila studovat v Litoměřicích 

(Malý, aj. 1982, s. 2-5). 

Studoval na gymnáziu v Litoměřicích a byl velice nadaný. Litoměřické 

gymnázium je známé svou historií a patří k nejstarším v České republice. Během studia 

na gymnáziu v Litoměřicích se vlastní metodou naučil francouzský jazyk. Tvrdil, že se 

učí francouzsky, aby si mohl užívat francouzských děl, naučil se i italský jazyk 

a anglický jazyk. Vždy byl ochotný pomáhat, takže byl oblíbený u spolužáků i učitelů 

(Valta 2005, s. 8-11).  

Roku 1779 šel Aloys Klar na univerzitu do Prahy. Studoval filozofii a s jeho pílí 

dosáhl až doktorátu z filozofie. Poté studoval teoologii. Jeho zdraví bylo ohroženo 

z jeho přílišného studování, jelikož studoval dlouho do noci, aby nastudoval co největší 

množství informací. Musel tedy na doporučení lékařů přestat s dosavadní činností. 
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Odešel na venkov k mamince do Úštěku. Odpočinek mu nevydržel příliš dlouho a vrátil 

se k teologickým studiím, ale to jeho zdraví neuneslo a onemocněl chorobou jater. 

Věnoval se tedy učitelství a vzdal se svého snu stát se knězem. Od roku 1786 se ucházel 

o místo učitele na gymnáziu v Litoměřicích a dostal ho, jelikož byl váženým člověkem 

v městě Litoměřice, lidé ho měli v oblibě, protože byl přátelský. Velmi se věnoval svým 

žákům a vysvětloval jim učivo i na procházkách či v kabinetu mimo jeho pracovní 

dobu. Roku 1801 byl jmenován čestným občanem města Litoměřice. Město Litoměřice 

mu tolik přirostlo k srdci, neboť se nacházelo blízko jeho rodného města Úštěk. Kvůli 

jistým událostem a změnám Aloys Klar toužil po katedře na pražské univerzitě, ale na 

místo se bohužel nedostal. Místo bylo obsazeno profesorem z filozofické fakulty. Roku 

1800 se oženil s Rozinou Schonovou. Měli spolu syny Pavla Aloyse, Petra, Jana, Jakuba 

a dceru Marii. Dva nejmladší syny a dceru jim vzala smrt v brzkém věku. Roku 1806 se 

vydal do Prahy, aby začal se svým novým povoláním. Byl představen posluchačům 

a započal v přednášení filozofie. Jeho postavení mezi studenty bylo jiné, jelikož zde 

neměl takový kontakt s žáky jako v Litoměřicích, kde se některým věnoval individuálně 

a všichni si ho vážili. Žáky na přednáškách filozofie dokázal velmi dobře zaujmout, 

díky svým znalostem a bohaté slovní zásobě. Roku 1816 byl založen spolek pro chudé 

posluchače filozofie, kterým ve studiu bránil nedostatek peněz. Tento spolek plně 

podporoval Aloys Klar. Věnoval spolku mnoho finančních částek, podpory a dary 

(Valta 2005, s. 8-12). 

Roku 1807 byl založen ústav pro chudé slepé děti a zrakově choré v Praze. 

Věnoval se vzdělávání těchto dětí. Roku 1825 vzal funkci ředitele. A každé své volno 

věnoval nevidomým dětem. Rodina mu se vším pomáhala. Přibližně dvacet let se Aloys 

Klar věnoval výchově nevidomých. Toužil po výstavbě budovy, která by přímo patřila 

ústavu nevidomých, kde by byla zahrada a místo pro volný pohyb. Roku 1832 dosáhl 

Aloys Klar svého přání a dostal na Hradčanech místo pro postavení nové budovy. 

Pozemek byl velmi zpustlý, takže úprava trvala dlouho. Ale podařilo se postavit zeď 

s hezkými železnými mřížemi a bránou a osázet okolí stromy. Během toho všechno 

Aloys Klar zemřel. Zahrada nebyla ještě dokončena, avšak jeho rodina pokračovala ve 

výstavbě a objekt byl na přání rodiny předán do vlastnictví Klarova ústavu slepců (Kříž 

1977, s. 8-20).  

Aloys Klar pracoval velmi pečlivě ve svém povolání profesora až do roku 1831. 

Tento rok vážně onemocněl a žádal o náhradu ve vyučování. Jelikož měl zvláštní uznání 
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za své pracovní úspěchy, tak mu byl jeho návrh ihned schválen. Roku 1833 Aloys Klar 

ještě pracoval na práci pro teologický časopis a dostal schválení pro založení umělecké 

nadace. Poslední hodiny svého života trávil s nevidomými a svou rodinou. Na pohřeb 

Aloyse Klara přišlo nezvykle mnoho lidí, protože se dotkl životů mnoha lidí. 

A v mnoha českých městech byly uspořádány smuteční slavnosti na počest Aloyse 

Klara. V kostele v Litoměřicích se konala smuteční mše, na které bylo přítomno mnoho 

žáků, profesorů gymnázia a občanů města. V Praze se umělci dohodli na vytvoření 

pamětní medaili. Profesor z Litoměřic vydal životopis Aloyse Klara nesoucí název 

„Pamětihodnosti z Klarova života“. Výtěžek z této tvorby šel na výstavbu jednoho 

nadačního místa (Kříž 1977, s. 29-31).  

Aloys Klar shromáždil mnoho finančních prostředků a tak i po jeho smrti bylo 

ještě založeno pět nadačních míst pro nevidomé jedince. Císař František i po smrti 

Aloyse Klara poukázali na otcovskou lásku Klara a věnoval slepcům dům včetně dvora 

a zahrady. I po smrti Aloyse Klara jeho dílo stále vzkvétá. Jeho syn Pavel Aloys Klar 

pokračoval v tom, co jeho otec započal a dále otcovu myšlenku rozvíjel. Narodil se roku 

1801. Během svých studií na vysoké škole již přednášel pro nevidomé, byl 

spoluzakladatelem Dětské opatrovny v Karlíně. Podílel se na výstavbě železnice a byl 

krajským komisařem. Během všech událostí řídil ústav slepců a celkově ho dobudoval. 

Dále byl spoluzakladatelem Vojenské léčebny v Karlových Varech. Císař mu 

vlastnoručním dopisem projevil svůj vděk. Mnoho jeho produktivní činnosti pochází 

z života v ústraní. Žil v ústraní z důvodu jeho onemocnění a pomocí dopisů se 

dorozumíval s okolním světem. Mnoho let před smrtí oslepl a skončil jako ti, o které 

celý život pečoval a staral se o ně. V roce 1860 byl jeho zdravotní stav velmi špatný 

a zhoršoval se. V té době byl vyznamenán řádem Františka Josefa, který mu udělil císař, 

ale zdravotní stav mu nedovolil se z vyznamenání radovat. Na smrtelné posteli předává 

ústav slepců svému synovi Rudolfovi. Předal mu poselství, ať nevidomé neopouští 

a pomáhá jim, jelikož on sám si zažil hrůzu, kterou nevidomý prožívá. Rudolf 

vystudoval právnickou fakultu a podnikal mnoho cest do slepeckých ústavů za 

hranicemi i doma. Zúčastnil se i kongresů učitelů nevidomých ve Vídni. Jeho zásluhou 

byla změna názorů na péči o nevidomé. Zasloužil se o soukromé sčítání slepců (Kříž 

1977, s. 32-36). 
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2.2 Od historie po současnost Klarova ústavu 

V tehdejší době se nehovořilo o zrakově postižených, proto se všude uvádí název 

Ústav slepců či nevidomých. Až po vnuka Aloyse Klara se o ústav starala rodina. 

Všichni své životy zasvětili nevidomým. Aloys Klar začal s realizací své myšlenky, po 

jeho smrti pokračoval syn Pavel Aloys Klar a po něm dál realizoval dědečkova přání 

vnuk Rudolf Marie Klar. Díky generaci Klarů dostala péče o nevidomé a jejich 

vzdělávání, jiný rozměr a náhled. Jméno Klar je označováno jako synonymum pro péči 

o nevidomé.  První dvě generace se věnovaly výstavbě ústavu a péči o nevidomé a třetí 

přišla s mnoha novými myšlenkami, které realizovala (Leschingr 1932, s. 16-17).  

Roku 1807 založil Aloys Klar ústav pro nevidomé, avšak později se ukázalo, že 

nepřipravuje zrakově postižené na život, jelikož poskytované vzdělání bylo velmi 

skromné. Ústav původně sídlil v prostorech, které byly darovány Aloysi Klarovi. Ten 

ale toužil po samostatném místě pro ústav, kde by byla zahrada pro volný pohyb 

a prostor na výstavbu veškerých potřebných prostorů. Napsal knihu, jejíž výtěžek měl 

být hlavním kapitálem pro ústav. Roku 1832 začíná ústa oficiálně fungovat 

v prozatímních prostorech v Heržanském paláci a přijímá slepce pro výchovu 

a vzdělávání. V roce 1833 byly úředně potvrzeny stanovy v císařově dopise, kde bylo 

napsáno jméno zakladatele, který má ústav navždy nést (Malý, aj. 1982, s. 8-9). 

Když do rukou dostává ústav syn Pavel Aloys Klar, pokračuje v myšlence svého 

otce a roku 1834 získává místo pro výstavbu budovy pro slepce. Avšak na tom místě 

stojí budova. Jelikož finanční zdroje nejsou příliš velké na výstavbu nové budovy, tak 

uzpůsobuje prostory darované budovy. Rekonstrukce je dokončena roku 1835. Vešlo se 

do ní až třicet slepců. V té době probíhala korunovace posledního českého krále 

Ferdinanda. Jeho bratr vyhověl prosbě Klara a byl přítomen na položení základního 

kamene další části ústavu a kaple roku 1836. Celá Klarova rodina byla hluboce 

nábožensky založena, takže ústav musel mít i kapli. Kaple byla zasvěcena archandělu 

Rafaelovi, který byl patronem ústavu a slepců. V roce 1846 bylo zařízeno vzdělávání 

v pletení. Byl to první náznak vzdělávání slepců poskytující snadnější začlenění do 

společnosti. Roku 1848 byla budova pro slepce dokončena. Tentýž rok byl velmi 

obtížným obdobím pro ústav. Byl ohrožován střelbou ze Starého Města na Malou 

Stranu. Mezitím roku 1860 zemřel Pavel Aloys Klar (Malý, aj. 1982, s. 12-14). 
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Do čela ústavu se dočasně dostává Jan rytíř Běšín, jelikož syn Rudolf Marie Klar 

byl tehdy šestnáctiletý. Byla snaha o co nejrychlejší přesunutí slepců do nové budovy na 

Hradčanech, jelikož stará se stala skladištěm nábojů a byla užívána pro vojenské účely 

až do zbourání roku 1884. Téhož roku byl ještě na místě zbořené budovy položen 

základní kámen pro další křídlo ústavu (Leschingr 1932, s. 29-32). 

Během všech těchto událostí se roku 1873 do vedení ústavu dostává Rudolf 

Marie Klar. V roce 1885 k sobě Rudolf povolal Emila Wagnera, tehdejšího ředitele 

České spořitelny, aby se staral o obchodní stránku ústavu a nerozlučně ho s ústavem 

spojil. Roku 1892 byla dostavěna a otevřena další budova, ve které byla mateřská 

školka. Ústav obohatil o mnoho řemesel (Leschingr 1932, s. 30). 

Roku 1898 umřel Rudolf Marie Klar a do čela ústavu nastupuje Emil Wagner. 

Ústavu pomohl roku 1902 MUDr. Vojtěch Vraný svým finančním příspěvkem. Začala 

být realizována Klarova myšlenka velkého areálu, kde by slepci měli vše na jednom 

místě v pěkném areálu. Celkový plán měl bazén, slavnostní sál, tělocvičnu, jídelnu 

a dílny. Nebyl ale celý zrealizován. Základní kámen byl položen roku 1907 a roku 1908 

byla budova dostavena. Celková výstavba vázla kvůli nedostatku finančních prostředků. 

Vystavení ústavu pomohl dar a hypotéka a v květnu roku 1909 byla stavba dokončena. 

V roce 1913 se ústav stal prvním ústavem v celém Rakousko-Uhersku, zásluhou 

Wagnera, který ústav úspěšně rozšířil (Leschingr 1932, s. 43-44). 

Od roku 1918 až 1923 se v ústavu nacházelo sto žen a sto dvacet jedna mužů, 

dělali ruční práce, kartáče, rohožky, košíky a ladili piana. Časem byly veškeré finanční 

zásoby vyčerpány a ředitelství dostává do rukou Aloys Tříska. Tehdy byla doba ústavu 

velmi těžká, jelikož byl nedostatek financí a zástupci státního statistického úřadu chtěli, 

aby jim ústav propůjčil své budovy. Ústav byl málem přesunut do Bohnic do nějakých 

prázdných budov. Roku 1929 byly koupeny pozemky v Krči v Praze a rok na to začala 

výstavba. O dva roky později byla budova dokončena. Budova se skládala ze dvou 

pater, dvou schodišť pro školku, ozdravovnu a domov dívek. V suterénu se nacházela 

prádelna, kotelna, kuchyně a skladiště zásobárny. Budova měla teplou vodu a ústřední 

topení. Objevily se i první řešení prostoru budovy pro lepší pohyb slepců. Rohy byly 

zaoblené a podél stěn byla madla k pokojům (Výroční zpráva Klarova ústavu slepců a 

jeho opatrovny, 1924, s. 2-23).   
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Roku 1946 v rámci starého Klarova ústavu byla založena Učňovská škola pro 

nevidomé. Součástí toho byla řemeslná výuka pro zrakově postižené. Obory, kterým se 

žáci mohli vzdělávat, byly čalounictví, kartáčnictví, knihařství, košíkářství, 

kartonážnictví, masér a operátor telefonních ústředen. O dva roky později vznikla 

Učňovská škola internátní pro mládež s vadami zraku v Krči. Škola byla nevidomými 

vyhledávána za účelem vzdělávání a pozdějšího uplatnění ve společnosti. Škola měla 

ohlas v celé Evropě. V roce 1968 vznikla jako součást ústavu v Krči tříletá nižší 

ekonomická škola pro administrativní pracovníky. Ukázalo se, že obor byl dobrý pro 

pozdější uplatnění absolventů. Obor byl určen pro nadané postižené jedince, kteří se 

chtěli dále seberealizovat. Roku 1979 dostal ústav charakter pětiletého studia 

s maturitou, zaměřené na rozšířené jazykové znalosti (Malý, aj. 1982, s. 16-19).  

Prvním ředitelem byl Prof. Dr. Aloys Klar od roku 1832 až do roku 1833. 

Druhým ředitelem byl jeho syn Pavel Aloys Klar, krajský rada od roku 1834 až do roku 

1860. Druhým ředitelem byl Jan rytíř Běšín od roku 1860 do roku 1879. Třetím 

ředitelem byl Rudolf Maria rytíř Klar, okres. hejtman od roku 1880 do roku 1898. 

Čtvrtým ředitelem byl Emil Wagner, vrchní úředník České spořitelny od roku 1898 do 

roku 1918. Pátým ředitelem byl Aloys Tříska od roku 1918 do roku 1924. Šestými 

řediteli byli J. Štencl, K. Šťastný od roku 1924 do roku 1948. Sedmým ředitelem byl 

Emanuel Kerbl od 1948 až do roku 1951. Osmým ředitelem byl Miroslav Vosoba od 

roku 1951 do roku 1981. Devátým ředitelem byl Václav Malý od roku 1981 až do roku 

1990. Desátým ředitelem byl Ing. Jan Dočkal od roku 1990 až 1992. Jedenáctým 

ředitelem byl PaedDr. František Dousek od roku 1993 do roku 1995. Dvanáctou 

ředitelkou je PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D. od roku 1995 až doposud (Střední škola 

a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Dodnes se budova nachází na stejném pozemku, který je obklopen zelení. 

V areálu se nachází sportoviště a sportovní hala. Sportoviště zahrnuje místo pro skok 

daleký, pro vrh koulí, dále běžeckou dráhu, hřiště a kurty. Střední škola Aloyse Klara 

poskytuje bezbariérový přístup a po obou stranách uvnitř budovy se nachází schodiště. 

Většina obývacích a pracovních místností je orientována k jihu a pouze malá část je 

orientována k západu a východu. V suterénu budovy najdeme kotelnu, sklepy 

a kuchyně. Nevidomí se po škole mohou bezpečně pohybovat, jelikož jsou po celé 

budově umístěna madla pro uchycení. Veškeré dveře v budově jsou zaobleny 

a upraveny stejně tak jako všechny zdi, aby se nevidomí mohli bezpečně pohybovat po 
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instituci a nedošlo k nějakému úrazu. Stravování pro žáky a veškerý personál zajišťuje 

školní kuchyně po celý den (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

V dnešní době instituce poskytuje tradiční obory vzdělání jako v minulosti, což 

je textilní a oděvní výroba, rekondiční a sportovní masér, masér sportovní a rekondiční, 

knihař, textilní výtvarnictví, čalouník, výrobce a dekoratér keramiky, keramická výroba, 

zpracovatel přírodních pletiv, dále nástavbové studium podnikání, nástavbové studium 

oboru masér. Studenti jsou přibližně ve věku od patnácti do třiceti let. Studijní obory 

poskytují žákům dobré uplatnění po dokončení studovaného oboru. Škola dobře pracuje 

s rozmanitostí studentů a množstvím vzdělávacích programů (Europeanagency, 2013). 

Textilní a oděvní výroba je dvouletý obor vzdělání, který je ukončen středním 

vzděláním s výučním listem. Vhodný je pro studenty, kteří absolvovali základní školu 

praktickou či speciální. Po absolvování oboru se absolventi uplatňují v chráněných nebo 

soukromých dílnách. Žák je připravován, aby zvládl zpracovávat materiály pro 

tkalcovskou, pletařskou a oděvní výrobu a aby uměl obsluhovat jednoduchá výrobní 

zařízení. Obor studenta připravuje, aby byl schopen ručně tkát, zhotovovat tkaniny 

jednoduchých vazeb, vykonávat jednoduché práce na tkalcovském stavu a vykonávat 

přípravné a dokončovací práce pro tkaní. Dále je žák připravován, aby zvládal základní 

práce na ručním pletařském stroji, vykonávat přípravné a dokončovací práce pro pletení, 

zhotovovat pleteniny ze základních pletařských vazeb. V oblasti oděvní je student 

vzděláván, aby mohl dělat jednoduché práce na šicím stroji, provozovat přípravné 

a dokončovací práce pro šití a ručně šít. Uplatnění absolventů je pak v chráněných nebo 

soukromých dílnách. Znalosti, které získali, mohou uplatnit ve své živnosti (Střední 

škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Knihař je tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem a je vhodný pro 

absolventy základní školy. Studenti se v rámci oboru snaží naučit vyrábět veškerý 

sortiment knihařských výrobků. Mezi knihařské výrobky patří jednoduché i náročné 

kazety, dětské skládanky, spisové desky s chlopněmi. Žáci získávají zkušenosti 

s podlepováním map a plánů, s různými způsoby paspartování obrazů, s vázáním 

diplomových prací. Po splnění závěrečných zkoušek absolvent dovede obsluhovat stroje 

používané při knihařské výrobě, ručně klížit knižní hřbety, zpracovat knižní archy, 

vyrobit různé druhy krabic, řezat papír, karton a lepenky na mechanických nůžkách, 

připravit pracovní materiál a vytvořit návrhy, samostatně zvolit postup knihařské práce, 
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potřebné pomůcky a materiály. Po vystudování se absolventi uplatňují v kartonážních, 

knihařských nebo soukromých dílnách (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 

2015). 

Zpracovatel přírodních pletiv je tříletý obor vzdělání, na jehož konci student 

obdrží po úspěšném absolvování výuční list. Absolventi tohoto oboru umí obsluhovat 

jednoduchá výrobní zřízení, v oblasti košíkářství umí zhotovovat jednoduché výplety na 

dřevěném dně, plést různé druhy košů a zhotovovat výrobky košíkářské galanterie, 

zpracovávat materiály pro košíkářskou a kartáčnickou výrobu. V oblasti kartáčnictví 

pracovat s drátem, s dřevěnými polotovary umělým vláknem a žíněmi, vyrábět 

smetáčky, smetáky, drháky a speciální kartáčnické výrobky. Absolventi se mohou 

uplatnit v soukromých či chráněných dílnách nebo mohou uplatnit znalosti ve své 

živnosti (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Keramická výroba je tříletý obor vzdělání, který je v hodný pro absolventy 

základní školy speciální či praktické. Učí se práci, která je spojená s ruční a částečně 

strojní přípravou, zpracováním a úpravou surovin při výrobě užitkového porcelánu 

a keramiky. Během výuky tohoto oboru se také naučí povrchovou úpravu a zdobení 

výrobku. Žák, který je absolventem oboru keramická výroba, umí číst jednoduché 

výrobní výkresy a schémata, používat měřící a kontrolní přístroje, odlévat jednodušší 

sádrové formy, umí zatáčet, lisovat a formovat, zakládat výrobky do sušáren 

a naplňovat pouzdra do pecí, připravit výrobky na glazování a dekorování (Střední škola 

a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Rekondiční a sportovní masér je tříletý obor vzdělání ukončený středním 

vzděláním s výučním listem. Obor je vhodný pro absolventy základní školy. Žáci jsou 

vzděláváni v oblasti sportovní a rekondiční rehabilitace a postupně se seznamují 

s technikami a druhy masáží jako jsou klasická, rekondiční, baňková, reflexní masáž. 

V masérských a rehabilitačních provozech vykonávají žáci praktické činnosti a náslechy 

v rámci výuky. Absolventi tohoto oboru umí volit vhodný postup masáže, poskytovat 

poradenskou službu, propagovat přípravky a nové postupy pro masérské služby, 

provádět masáž rekondiční a sportovní, klasickou, baňkovou, reflexní. Dále pak mají 

uplatnění v nezdravotnických zařízeních, jako jsou fitcentra, kosmetické salony, 

sportovní kluby nebo mohou pracovat na živnostenský list (Střední škola a Mateřská 

škola Aloyse Klara 2015). 
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Masér sportovní a rekondiční je čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní 

zkouškou. Příprava na sportovní a rekondiční rehabilitaci. Žák tohoto oboru se učí všem 

technikám a masážím jako jsou masáž baňková rekondiční, reflexní, klasická. Žáci mají 

odborné náslechy i praktické činnosti v rámci tohoto oboru. Po absolvování tohoto obru 

umí žáci zvolit správný postup masáže, správné masáže, poskytnout poradenskou 

službu a další. Absolventi mají uplatnění v masérských provozovnách a salonech. Obor 

není doporučován jedincům s poškozením páteře, s postižením jemné motoriky 

a s chronickým onemocněním kůže. Další překážkou jsou psychické poruchy a nervové 

choroby (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Ke Střední škole Aloyse Klara patří od roku 2012 i Mateřská škola Aloyse 

Klara. Mateřská škola má sídlo na Praze 4 v ulici Horáčkova. Historie mateřské školy 

podle kroniky sahá až do roku 1967, kdy je 17. dubna škola slavnostně otevřena. 

V kronice je zmínka, že od roku 1992 mateřská škola měla dvě třídy pro zrakově 

postižené děti. Při mateřské škole pracuje i speciálně pedagogické centrum, které má za 

úkol poskytovat poradenskou činnost pro rodiče zrakově postižených dětí. Rodiče 

získávají informace, jak pracovat s dětmi se zrakovým postižením. Názvy tříd se 

přejmenovaly na názvy, které byly pro děti přijatelné. Třídy se jmenovaly Sluníčková, 

Kytičková, Srdíčková a Lístečková. Srdíčková byla třída speciální – smíšená 

a Lístečková byla integrační – smíšená. Sluníčková třída byla pro starší děti a Kytičková 

pro mladší děti. Práce se zrakově postiženými byla v malých skupinách a pod vedením 

speciálních pedagogů se s jedinci pracovalo za pomoci speciálních metod. Mateřskou 

školu navštěvovaly děti slabozraké, tupozraké, děti se zbytky zraku, ale také děti, které 

mají problém se adaptovat. V roce 1993 měla mateřská škola čtyři třídy, dvě smíšené 

a dvě integrační. V integračních třídách bylo celkem patnáct dětí z toho tři zrakově 

postižené.  V dubnu roku 2004 zahájila mateřská škola svou samostatnou činnost, jako 

mateřská škola speciální. Začala být samostatně právním subjektem a navazovala na 

předchozí mateřskou školu. Dalším zlomovým rokem byl rok 2005, kdy školce bylo 

schváleno Magistrátem hlavního města Prahy otevření dvou tříd pro předškolní děti 

s poruchou autistického spektra. V souladu se Školním vzdělávacím programem 

a vstupními diagnostikami všech dětí byl vypracováván třídní program. Následujícím 

důležitým rokem byl rok 2013, kdy se mateřská škola připojila ke Střední škole Aloyse 

Klara a stává se součástí názvu Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara (Střední 

škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 
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 Mateřská škola je umístěna na dobře dostupném místě, jelikož je možné se sem 

dostat jak městskou hromadnou dopravou tak osobní dopravou. Mateřská škola má pět 

tříd. Jmenují se Sluníčková, Kytičková, Srdíčková a Lístečková, která je rozdělená na 

zelený lísteček a červený lísteček. Zapsány jsou zde děti ve věku od tří do sedmi let. 

Do mateřské školy docházejí děti se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti 

narušené komunikační schopnosti a zraku, vzácných metabolických poruch, 

kombinovaných vad, narušeného psychomotorického vývoje, sociálního a zdravotního 

znevýhodnění a poruch autistického spektra. Děti jsou v mateřské školy rozvíjeny po 

všech stránkách a řádně připravovány na další vzdělávání. Mateřská škola využívá 

speciální pomůcky, metody a postupy. S dětmi je pracováno individuálně podle 

přístupu, který potřebují. Mateřská škola spolupracuje se speciálně pedagogickým 

centrem, které je při mateřské škole, dále spolupracuje s rodiči a dalšími odborníky 

(Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015). 

Kytičková třída je primárně pro děti s vadami řeči a jsou v ní integrováni žáci 

s poruchou autistického spektra. Speciálně pedagogickou péči poskytuje logoped. 

Každý den je rozvíjena řeč po všech stránkách a jsou zařazena smyslová cvičení. Práce 

s dětmi je individuální a v menších skupinkách. Do třídy jsou zařazeny i děti 

z vícejazyčných rodin. Ve třídě jsou dva pedagogové a jeden asistent pedagoga.  

Srdíčková třída je především pro děti s vadami zraku a prostor třídy je rozčleněn 

na prostor, kde se nachází stolečky, u nichž děti dělají různé výtvarné činnosti a na 

prostor, kde děti cvičí a hrají si. Ve třídě se nachází různé didaktické pomůcky. 

Speciálně pedagogickou péči poskytuje tyfloped. Ve třídě jsou integrovány děti 

s poruchou autistického spektra a nachází se zde dva pedagogové a jeden asistent 

pedagoga (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015).  

Sluníčková třída je pro jedince s vadami řeči a ADHD. Ve třídě jsou dva 

pedagogové a dva asistenti pedagoga.  Pedagogové respektují individualitu dítěte 

a pracují podle Třídního programu. Každý den jsou do výuky zařazována smyslová 

cvičení. O každém dítěti je psána podrobná dokumentace. Dokumentace je 

vyhodnocována velmi často a s rodiči dítěte konzultována. Individuální plány dětí 

zahrnují oblast ve vývoji dítěte, které je třeba věnovat větší pozornost a kterou je třeba 

kompenzovat. Ve třídě jsou integrováni žáci s poruchou autistického spektra.  
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Lístečková třída-zelený lísteček je pro děti s poruchou autistického spektra. 

Třída byla otevřena roku 2005. Pracují zde speciální pedagogové a asistenti pedagoga. 

Prostředí třídy je upraveno pro děti s poruchou autistického spektra. Výchovně 

vzdělávací metody jsou také uzpůsobené vzdělávání s poruchou autistického spektra. 

Ke vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra je používáno strukturované učení. 

Práce s dětmi je podle individuálních vzdělávacích plánů. O každém dítěti je psána 

podrobná dokumentace. Konzultace rodičům poskytují podrobné informace o jejich 

dětech (Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 2015).  

Lístečková třída-červený lísteček, jejíž funkce byla zahájena roku 2005, je pro 

děti s poruchou autistického spektra. Ve třídě jsou pedagogové a asistenti pedagoga. 

Výchovně vzdělávací metody jsou uzpůsobeny dětem s poruchou autistického spektra, 

stejně jako prostředí třídy. Pedagogové s asistenty s dětmi pracují individuálně v malých 

skupinkách. Dle schopností a dovedností každého dítěte jsou rozvíjeny základní sociální 

dovednosti a funkční komunikace. Práce s dětmi je podle individuálních vzdělávacích 

plánů. O každém dítěti a jeho vývoji je vedena dokumentace (Střední škola a Mateřská 

škola Aloyse Klara 2015).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Teoretická část je zaměřena na vývoj vzdělávání zdravotně postižených a historii 

Klarova ústavu až do současnosti. Empirická část pojednává o návštěvě školy, která 

byla místem uskutečnění empirické části, takže seznamuje s obecnými informacemi 

o třídách a jejich dění. Dále jsem zařadila kazuistiky žáků, se kterými jsem trávila 

nejvíce času, pozorovala je a vedla s nimi rozhovor. V práci se nachází i mnoho 

fotografií, které byly získány při návštěvě jednotlivých tříd. V empirické části byla užita 

metoda zúčastněného pozorování, nestrukturovaného rozhovoru a v průběhu vyučování 

byly zaznamenávány postřehy do sešitu. Práce poskytuje poznatky o tom, jak škola dále 

vede tradici Aloyse Klara. Popisuje také jednotlivé činnosti, které byly v průběhu praxe 

uskutečněny, a propojuje poznatky z teoretické části.  

První pozorování bylo absolvováno roku 2014. Druhé bylo uskutečněno 

v zimním semestru roku 2016. Druhé pozorování bylo o dost podrobnější, protože byl 

stanovený cíl, a bylo jasné na co se zaměřit. U pozorování je popsán každý den, který 

byl na škole stráven. Dále jsou popsány postřehy a poznatky, postupy vyučujícího i 

studentů v různých hodinách s různým zdravotním postižením. Pozorování se 

odehrávalo na výuce v mnoha třídách a byla možnost aktivně se zapojit. Poznatky a 

informace byly získávány z pozorování, asistence různých studentů a dále ze tří 

výstupů, kde byla možnost chopit se části hodiny a vymyslet vlastní způsob výuky. 

Empirická část také seznamuje s přípravou na výstupy a poté i s podrobným popisem 

jejich průběhu. V další části se nachází kazuistiky různých studentů. V poslední části 

jsou shrnuty poznatky a vyhodnocení výzkumných otázek.  
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3 Metodologie výzkumu 

3.1 Cíl 

Cílem empirické části diplomové práce je seznámit s průběhem výuky v různých 

třídách a v různých oborech, s přístupem pedagogů, formami a metodami výuky. Dále 

práce seznamuje s cílem studentů při volbě nabízených oborů a s cílem školy do 

budoucna. Práce má seznámit i s tím, jak škola Aloyse Klara pokračuje v tradici, kterou 

započal Aloys Klar. Dalším cílem je ukázat i široké veřejnosti, jak celkově probíhá 

studium zdravotně postižených a práce s nimi. Práce také slouží k obohacení znalostí 

speciálních pedagogů a nabyté informace je možné využít k zefektivnění práce se 

zdravotně postiženými.   

3.2 Formulace výzkumných otázek 

Otázka č.1 Jak pokračuje tradice Aloyse Klara? 

Otázka č.2 Jakým studentům poskytuje Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara vzdělávání? 

Otázka č.3 Jaké vize má tato škola do budoucna? 

Otázka č.4 Jak uplatňují vyučující doporučení ve vzdělávání vzhledem ke 

zdravotně postiženým? 

3.3 Použité metody 

Empirická část práce je zpracována za pomoci kvalitativního výzkumu. 

Konkrétními metodami, použité v empirické části diplomové práce, je metoda 

zúčastněné pozorování a nestrukturovaný rozhovor. Nestrukturované rozhovory 

a analýza dokumentů pomohly k sepsání kazuistik. Veškeré informace z rozhovoru byly 

rovnou zaznamenávány do sešitu. Pozorování pomohlo k sepsání poznatků 

z vyučovacích hodin na Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara.  

3.3.1 Rozhovor 

Rozhovor je nejčastěji používaná metoda, ale zároveň obtížná. Důležitý je 

osobní kontakt se zkoumanou osobou. Výhodou je, že při osobním kontaktu je možné 

položenou otázku pořádně vysvětlit a sledovat reakce zkoumané osoby. U této metody 
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je nevýhodou, že trvá velmi dlouho. Máme tři druhy rozhovorů. První je strukturovaný, 

druhý nestrukturovaný a třetí polostrukturovaný. Strukturovaný má otázky pevně a 

konkrétně dané. Nestrukturovaný rozhovor jsou volně pokládané otázky, které postupně 

směřují k cíli. Polostrukturovaný rozhovor je z části naplánován a ostatní otázky jsou 

pokládány volně. (Sluková, aj. 2012, s. 44-45)  

3.3.2 Pozorování 

V empirické části diplomové práce je užita kvalitativní metoda pozorování. 

Máme několik typů pozorování. Je to pozorování zúčastněné a nezúčastněné, přímé 

a nepřímé, otevřené a skryté, strukturované a nestrukturované. Zúčastněné pozorování 

znamená, že jsme přímo na místě, kde se odehrává pozorovaná činnost. Jedinec, který 

dělá zúčastněné pozorování, se může i zúčastnit různých aktivit či se může stát přímo 

druhým pedagogem nebo lektorem v nějaké dané situaci. Tudíž aktivitu nejen pozoruje, 

ale také se aktivně zapojuje. Nezúčastněné pozorování probíhá tak, že nás jedinci 

nevidí. Nezúčastněné pozorování může být realizováno za pomoci polopropustného 

zrcadla či videokamery. Zúčastněné pozorování je rozšířenější a používá se častěji, 

jelikož je mnohem produktivnější, když se jedinec účastní veškerých aktivit. Přímé 

pozorování znamená, že se nacházíme přímo v centru dění určité činnosti, ale 

nezúčastňujeme se činnosti. Nepřímým pozorováním je myšleno pozorování třeba přes 

videokameru. Strukturované pozorování znamená, že máme přesně naplánováno, co je 

třeba pozorovat. U nestrukturovaného je připuštěna možnost nenadálých situací. Při 

otevřeném pozorování o sobě pozorovatel dává vědět a při skrytém spíše svou identitu 

skrývá (Švaříček, aj. 2007, s. 142-146) 

 

3.4 Základní údaje o instituci 

Sídlo organizace a střední školy: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, 

Fakultní škola FTVS UK, Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4 

Ředitelka: Věra Kováříková  

IČO: 00638625 
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Počet personálu, odborné zaměření, resp. pracovní zařazení: 

 v SŠ je 205 žáků, 50 pedagogů, na plné pracovní úvazky je to 44 

a 6 pedagogů, kteří mají zkrácené pracovní úvazky 

 v MŠ je 50 dětí, 9 pedagogů na plné úvazky  

Specifika dané instituce, včetně legislativy, o níž se daná instituce opírá: 

 na SŠ mají všichni pedagogové povinně speciálně pedagogické vzdělání 

a oborové studium předmětu, který vyučují 

  někteří mají doplňkové pedagogické studium nebo jinak doplněnou 

kvalifikaci 

  v MŠ mají speciální pedagogy, minimálně bakalářského vzdělání 

 specifikem instituce je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, škola je zřizována hlavním městem Praha 

 legislativa – školský zákon 561/2004, zákon o pedagogických pracovnících, 

vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, správní 

řád a mnoho dalších zákonů 

Metody a formy práce, se kterými se zde pracuje a co všechno instituce pro své 

klienty poskytuje: 

 zejména výuka podle individuálních vzdělávacích potřeb, dle doporučení ze 

školských poradenských pracovišť, přizpůsobená možnostem žáků 

 ubytování mimopražským žákům, možnost zapojit se do volnočasových 

aktivit, žáci mohou využívat služby školního psychologa, speciálního 

pedagoga, kariérního a výchovného poradce 

Spolupráce organizace s dalšími institucemi:  

 žáci se mohou zapojit do kurzu „Zvyšování finanční gramotnosti“, kurzu 

„Příprava pro život“, kurzu „Zvyšování sociálních kompetencí“ 
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3.5 Pozorování na Střední škole Aloyse Klara 

Pozorování probíhalo od října do prosince na Střední škole Aloyse Klara. Čas 

byl tráven s žáky každé pondělí od tři čtvrtě na osm až do dvanácti hodin. Pozorování 

převážně probíhalo u žáků třetího ročníku oboru zpracovatel přírodních pletiv, tudíž 

u ročníku, který na konci roku čekaly závěrečné zkoušky. Další pozorovanou třídou byl 

druhý ročník, taktéž oboru zpracovatel přírodních pletiv. Pozorována byla celá třída, 

práce pedagoga, ale především nevidomý žák, který potřeboval naši asistenci, dále 

žákyně s dětskou mozkovou obrnou a v neposlední řadě žák s řečovou vadou, který 

taktéž potřeboval naši asistenci. Tudíž pozorování bylo zúčastněné, jelikož jsme se 

zúčastnili veškerých hodin v dané dny, a k tomu jsme se zapojili do dění a ještě 

asistovali žákům, kteří naši pomoc potřebovali.  

3.5.1 Den první 

První den pozorování probíhá v košíkářské dílně, která se nachází v přízemí 

školní budovy, jako pracovny keramické výroby. Košíkářské dílny se nachází v přízemí 

budovy. Jedna je velikostně větší a je primárně pro žáky s vozíky, aby pohyb po třídě 

pro ně byl pohodlný a měli dostatečný prostor pro práci. Dalším kritériem, kdo bude 

zrovna užívat větší třídu je, zdali se nachází v ročníku více žáků. Ti pak pletou košíky 

primárně ve větší třídě.  

První hodinu trávíme s třetím ročníkem oboru vzdělání zpracovatel přírodních 

pletiv, který má zrovna hodinu vyrábění košíků. Tento den praxe navštěvujeme obě 

dílny. Třeťáci tráví první půlku vyučování v té větší dílně, ale po velké přestávce se 

přesouvají do dílny menší, protože košíky začínají souběžně i jinému ročníku, který má 

studenta na vozíku, takže potřebuje prostornější a pohodlnější třídu. 

Je třeba asistovat žákovi, který nám byl určen. Následující dny trávené na 

Střední škole Aloyse Klara se nacházíme střídavě ve třetím a druhém ročníku. Na první 

hodině jsme upozorňováni, že žák A, kterému máme asistovat, si rád povídá a je třeba 

ho čas od času navést zpět ke své práci. Jinak totiž zabloudí k tématu o slečnách nebo 

vypráví o tom, jaké má pocity, že se doma nemá dobře. Tady se potvrzuje, že lidé 

zdravotně postižení jsou stejní jako my, také mají problémy, které potřebují řešit, také 

mohou mít své záliby a koníčky. Žák A například velmi rád poslouchá hudbu. 
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Jeho jemná motorika je lepší od poslední návštěvy na této škole. Ale stále je třeba ho 

kontrolovat, když při správném navádění a kontrole je výsledek kladný. 

Jelikož jsou to žáci třetího ročníku, čekají je závěrečné zkoušky, takže by měli 

být převážně samostatní. Tématem hodiny byl opletek třemi a cílem bylo uplést košík. 

Ročník se skládal ze šesti žáků, kteří mají různá zdravotní postižení, například lehké 

mentální postižení, středně těžké mentální postižení, tělesné postižení středně těžké, 

zrakové postižení, specifické poruchy učení a další. Specifika při práci u konkrétního 

postižení, na které jsme se v ten den zaměřili byla, že žák A je nevidomý, ale jeho 

pracovní tempo je rychlé a má lehké mentální postižení, tudíž komunikoval velmi 

dobře.  

Žák A má rozdělaný nový výrobek. Tématem hodiny je opakování opletku třemi 

a cílem je jeho zdokonalení ke zkouškám. Studenti mají za úkol uplést libovolný košík 

na různé použití, ale musí být z opletku třemi. Aby se košík lépe pletl, tak je třeba košík 

namočit ve vaně kromě dna košíku. Vyučující průběžně kontroluje práci, popřípadě 

zasáhne. Naše asistence žákovi A probíhá tak, že nanosíme materiál na osnovy, který 

žák A podle hmatu stříhá a naším dalším úkolem je počítat počet osnov již nastříhaných 

a upozorňovat ho kolik je jich ještě třeba nastříhat. Pokud zrovna žák A nepotřebuje 

asistenci, tak pozorujeme ostatní. Žákyně G pracuje výrazněji pomalejším tempem, 

takže ji vyučující kontroluje a popřípadě metodou názorně demonstrační ukazuje, jak 

postupovat při tvorbě jejího košíku. Další žákyně B si ráda povídá a vypráví o tom, že 

teď zároveň pracuje i studuje, takže má individuální plán. Podrobněji je vše zmíněno 

v kazuistice.  

Podle vzdělávání žáků s mentální retardací uplatňovala vyučující doporučení, 

která jsou popsána v teoretické části práce. Vyučující žáky motivovala průběžnými 

pochvalami, tudíž byla vidět radost u žáků. Zde bylo patrné, že motivace a hodnocení 

slovní je pro žáky mnohem přínosnější než hodnocení známkami. Užívala časté 

opakování informací, tudíž práce žáků byla produktivnější. Výklad práce vždy vyučující 

spojovala i s demonstrační metodou, tudíž práci vysvětlovala a zároveň ukazovala. 

Jelikož si žák s mentální retardací vše osvojuje pomaleji, tak vyučující opakovaně 

chodila a znovu opakovala to samé, aby se postup pletení košíku žákovi lépe vryl do 

paměti. Co se týká přístupu vyučující k nevidomému, tak byl zcela v pořádku, jak 

zmiňuje teorie doporučení pro práci s nevidomým. Vyučující jednala přirozeně 
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a nechala žáka A, aby se hmatem utvrdil v kontaktu s vyučujícím a že se nachází v jeho 

blízkosti. Jelikož s věcmi nevidomého se nesmí hýbat, tak vždy bylo zmíněno, kde se 

momentálně nachází jeho materiál k pletení, aby se lépe orientoval.  

3.5.2 Den druhý 

Další den pozorování se první vyučovací hodinu nacházíme na hodině 

technologie u druhého ročníku. Po zjištění, že hodina je suplovaná, se přesouváme do 

dílny, kde se vytváří kartáče. Vyučující rozděluje třídu na část žáků, kteří mají tvořit 

kartáče a část žáků, kterým diktuje látku potřebnou k technologiím košíků. Tématem 

hodiny je výroba kartáče a technologie výroby. Cílem je zhotovit kartáč a zapsat 

potřebnou látku na technologii výroby. Druhý ročník má sedm žáků, kteří mají různá 

zdravotní postižení, například těžké tělesné postižení, středně těžké zrakové postižení, 

vady řeči středně těžké, lehké mentální postižení, tělesné postižení středně těžké, 

specifické poruchy učení a další. Specifika při práci u konkrétního postižení, na které 

jsme se v ten den zaměřili byla, že žák C má pomalejší tempo z důvodu špatné jemné 

motoriky a jeho řeč byla obtížně srozumitelná.  

Asistujeme žákovi C, jelikož má velmi špatnou jemnou motoriku, jak je zmíněno 

výše, takže nezvládá zapisovat do sešitu. Je důležité dbát na čitelnost a velikost písma. 

Hodně učiva dostávají žáci na konci hodiny vytištěné, ale i přesto jsou vedeni během 

hodiny k zapisování látky, aby se zdokonalovali v psaní, tudíž v jemné motorice.  

Vyučující k žákovi C volila přístup podle doporučení zmíněné v teoretické části 

práce ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Jelikož žák C má narušenou 

komunikační schopnost i mentální retardaci, je důležité přístup kombinovat. Na žáka 

mluvila krátce a srozumitelně, žáka povzbuzovala a ptala se, zda rozumí vysvětlované 

látce. Ovšem z pozorování jak žáků, tak výuky vyučujícího, bychom mohli více 

zainteresovat žáka C do výuky a dát si více záležet na tvorbě individuálních činností, 

které ho zabaví.  

Druhou vyučovací hodinu se nacházíme na oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv v třetím ročníku, kde pozorujeme zbytek dne. Žák A, kterému jsme 

měli asistovat, je nepřítomen, tudíž pozorujeme práci ostatních žáků, a vypomáháme 

pokud je třeba. Během hodiny vedeme rozhovor s žákyní B, poznáváme se blíže 

a zapisujeme si poznámky z rozhovoru. Tématem hodiny je výroba košíku a cílem 
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hodiny ho zhotovit. Specifika při práci u konkrétního postižení, na které jsme se v dané 

třídě zaměřili, byla u žákyně B v oblasti jemné motoriky. Ve třetím ročníku pozorujeme 

různé druhy zdravotního postižení jako lehké mentální postižení, tělesné postižení 

středně těžké, středně těžké zdravotní postižení a vývojové poruchy učení.  

Vyučující průběžně žáky kontrolovala a směřovala jejich práci a motivovala 

žáky slovním hodnocením, vyzdvihovala úspěchy žáků, popřípadě mírně upozorňovala 

na nedostatky, ale vzápětí zase žáka chválila, když chybu napravil a pokračoval 

správně. Jelikož jedinci s mentálním postižením mají výkyvy v oblasti emocionální, tak 

je třeba volit správný přístup. Vyučující se s touto situací, která nastávala v průběhu 

pozorování, dvakrát vypořádala správně. Žákovi poskytla pomoc a vyslechla ho. Podle 

doporučení pro práci s žákem s mentální retardací vyučující vždy uplatňovala na 

začátku hodiny lehké opakování, co dělali předcházející hodinu. Opakování je pro žáky 

s mentální retardací důležité pro uložení informace postupně do dlouhodobé paměti. 

Totéž opakování dělala vyučující i na konci hodiny, aby si shrnuli, co během výuky 

udělali za práci.  

3.5.3 Den třetí 

Následný den proběhla změna běžné docházky do třetího ročníku. Místo toho 

provádíme pozorování a průzkum v druhém ročníku, z důvodu nepřítomnosti třetího 

ročníku. První hodinu má druhý ročník technologii výroby košíků, takže je třeba 

asistovat žákovi C při zápisu do sešitu. Tématem hodiny je technologie výroby košíku 

a cílem je pochopit technologii pletení košíku. Specifika při práci u konkrétního 

postižení, na které jsme se v dané třídě první hodinu zaměřili, byla u žáka C kolísavá 

pozornost a pomalé tempo.  

Vyučující používala doporučení popsané v teoretické části práce, kdy k žákům 

se specifickými poruchami učení průběžně směřovala dotaz, jestli žáci dostatečně 

chápou vysvětlovanou látku. 

Poté se přesouváme na druhou hodinu na výuku tělesné výchovy, kde asistujeme 

žákovi C při tělocviku. Na gymnastickém míči žákovi asistujeme přidržováním nohou 

a kontrolováním, aby žák předešel úrazu. Z důvodu jeho špatné hrubé motoriky není 

schopný držet rovnováhu při daném cviku. Vyučující používá metodu názorně 

demonstrační, konkrétně instruktáž. Předvádí cviky, které později žáci opakují. 
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Cviky nejsou pro žáky příliš obtížné, tudíž je většinou zvládají. Cviky slouží k běžnému 

protahování těla a rozvoji hrubé motoriky. Součástí druhého ročníku je žák s tělesným 

postižením, který je na vozíku a má svého asistenta. Žák má obrovskou motivaci se učit 

a zúčastňuje se pravidelně i tělesné výchovy, kterou za pomoci asistenta a velké 

motivace zvládá.  

Vyučující měnila cviky a neopakovala jeden cvik příliš dlouho, tudíž uplatnila 

doporučení zmíněné v teoretické části práce, kde se doporučuje mentálně postiženým 

žákům dělat výuku pestrou, aby udržela jejich pozornost. Pozornost žáku s mentálním 

postižením bývá kolísavá.   

Po hodině tělocviku pokračujeme na hodinu českého jazyka, kde žák C 

potřebuje také asistenci při zápisu probírané látky do sešitu. Pozorujeme práci vyučující 

i studentů během hodiny. Tématem hodiny českého jazyka je povídka. Cílem hodiny 

bylo povídku převyprávět. Zpočátku hodiny si nejprve zopakovali, co dělali předchozí 

hodinu. A pak následuje otázka ze strany vyučující, jestli si přečetli povídku, kterou 

měli za domácí úkol. Každý žák dostává prostor pro vyprávění úryvku z pohádky 

a postupně dává celá třída povídku dohromady.  

Vyučující dbala na to, aby každý žák dostal prostor pro vyjádření své myšlenky 

a vyprávění poznatků z povídky, avšak každého žáka, který mluvil příliš dlouho, 

zdvořile utnula, aby prostor dostal i další žák. Pro žáky s komunikační schopností volila 

otázky, na které bylo možné odpovědět ano či ne. A to proto, že jeho narušená 

komunikační schopnost mu neumožňovala vyslovovat celé věty. Popřípadě žák 

komunikoval pomocí tabulky s písmeny.  

Po českém jazyce pokračujeme do košíkářské dílny, kde pouze pozorujeme práci 

žáků, vyučujícího, ale i primárně asistujeme žákovi C při rozplétání košíku. Tématem 

hodiny je rozplétání košíku a cílem hodiny je košík rozplést. Rozplétáním košíku se 

velmi dobře procvičuje jemná motorika. Žáka C je třeba průběžně chválit, povzbuzovat 

a usměrňovat jeho pozornost směrem k rozplétání košíku, jelikož z důvodu kolísavé 

pozornosti žák C očima a myšlenkami odbíhal od práce. Časté upozorňování, aby se žák 

vrátil k práci, vzal najevo dobře a nedochází k žádnému konfliktu. Dále je důležité práci 

prokládat krátkými pauzami a dodržovat pitný režim.  
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Vyučující postupně procházela třídou a metodou názorně demonstrační 

ukazovala žákům, jak je třeba postupovat při rozplétání košíku.  Vyučující přistupovala 

k žákům profesionálně.  

3.5.4 Den čtvrtý 

Den čtvrtý pozorujeme dění při hodině materiály a technologie u druhého 

ročníku. Opakují materiály, ze kterých se vyrábí košíky. Vyučující pokládá otázky, 

tudíž používá metodu slovní, konkrétně rozhovor. Dobře si udržuje pozornost žáků 

touto metodou, jelikož někteří žáci mají problém s udržením pozornosti. Ve druhém 

ročníku se nachází šest žáků s různým zdravotním postižením. Během hodiny 

asistujeme žákovi C, který potřebuje zapisovat probíranou látku do sešitu. Tématem 

hodiny jsou materiály pro výrobu košíku a cílem hodiny je naučit se materiály pro 

výrobu košíku. Žáci si během hodiny zapisují do sešitu, aby procvičovali jemnou 

motoriku. Na konci hodiny však dostávají vysvětlovanou látku vytištěnou a nalepují si ji 

do sešitu. Tudíž pokud něco nestihli žáci zapsat, mají probíranou látku ještě vytištěnou 

a nalepenou v sešitě pro lepší učení.  

Vyučující pojmy dostatečně opakovala a zdůrazňovala. Také se ujišťovala, jestli 

žáci dané problematice rozumí a zda nemá ještě materiály zopakovat. Tudíž 

postupovala podle doporučení popsané v teoretické části práce. Pro žáky se zrakovým 

postižením vyučující poskytla tištěné materiály se zvětšeným písmem, aby se žáci lépe 

orientovali a bez problému danou látku přečetli.  

 Druhou hodinu se přesouváme na hodinu českého jazyka s druhým ročníkem 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Tématem hodiny je vysvětlování použití 

ú a ů ve slově. Především se vyučující snaží klást důraz na zapamatování cizích slov 

přejatých do češtiny, které mají u s kroužkem uprostřed slova. Každé slovo pečlivě 

zdůrazňuje a opakuje. Pro ujištění, že žáci probíranou látku pochopili, vyučující 

jednotlivě vyvolává každého žáka. Každý žák má vytvořit větu, ve které se bude 

nacházet slovo obsahující ú nebo ů. Žákovi C pokládá vyučující otázku, zdali se 

v nějakém slově nachází ú nebo ů tak, aby mohl odpovědět pouze ano nebo ne z důvodu 

jeho narušené komunikační schopnosti. 

Kooperace mezi žáky a vyučující byla bez problému. Vyučující zapisovala 

jednotlivá slova věty na tabuli, takže výklad práce vyučující spojovala i s demonstrační 
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metodou, která je vhodná především pro žáky s mentálním postižením, pro lepší 

pochopení probírané látky. K žákovi C zvolila vhodný přístup vzhledem ke správně 

položené otázce.  

Od třetí hodiny až do páté se nacházíme ve třetím ročníku vzdělávacího oboru 

zpracovatel přírodních pletiv. Asistujeme žákovi A při tvorbě košíku. Je třeba mu 

dodávat potřebný materiál a ohlašovat mu, na které straně se materiál nachází, aby se 

nevidomý žák dobře orientoval. Tudíž postupujeme podle doporučení popsané 

v teoretické části práce, takže je teorie potvrzována v praxi.  

Vyučující průběžně žáky kontrolovala a metodou názorně demonstrační žáky 

navedla. Do naší asistenční práce vyučující nezasahovala a nechala nás pracovat 

a povídat s žákem A. Přístup vyučující byl profesionální. Pouze by bylo třeba klást větší 

důraz na odpočinek některých žáků. Především u žákyně F, která měla sklony 

k autoagresivitě a občas i krátkodobé výkyvy nálad.   

3.5.5 Den pátý 

Pátý den se první hodinu aktivně zapojujeme do výuky materiálů a technologií 

výroby ve druhém ročníku oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Vyučující nám 

poskytla patnáct minut na náš výstup. V druhém ročníku se nachází sedm žáků 

s různými zdravotními postiženími, takže při tvorbě výstupu bylo třeba zvážit 

individualitu každého žáka. Tématem výstupu je poznávání nástrojů a cílem je nástroje, 

které se používají při tvorbě košíků, rozeznat. Jednotlivé nástroje pro výstup byly 

nafoceny v košíkářské dílně, tudíž to byly nástroje, se kterými se žáci každý týden 

setkávají. Po nafocení nástrojů byly fotky vloženy do počítačového programu a byly 

k nim připsány názvy. Poté obrázky byly rozstřihány a zamíchány s názvy, které byly 

také od obrázku odstřiženy. Každý žák dostává na začátku hodiny svou složku 

s obrázky. Žák C dostává stejnou složku, pouze v ní má menší množství obrázků, aby 

vše stihnul. Po rozdání složek s obrázky je žákům vysvětleno, jak dále postupovat. Je to 

formou pexesa a hledá se obrázek a název nástroje. Do práce žáků není třeba zasahovat, 

pouze kontrolujeme průběh. Pouze dva žáci mají dvě chyby, jinak všichni přiřadili 

obrázky s názvy správně. Vyučující poté pokračovala dále ve svém naplánovaném 

učivu, kterým bylo zpracování dřeva.  
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Výstup proběhl bez problému. U žáka C jsme zvolili individuální přístup formou 

ubrání obrázků z důvodu jeho kolísavé pozornosti, takže byl žák C řádně zapojen do 

výuky. Žákům se zrakovým postižením bylo zvětšeno písmo u názvů nástrojů. Tudíž 

bylo v praxi uplatněno doporučení popsané v teoretické části práce. Edukace žáků 

proběhla bez problémů. Pro vysvětlení učiva byla užita metoda vysvětlování a metoda 

názorně demonstrační.  

Druhou hodinu se nacházíme u třetího ročníku oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv, kde probíhá pletení košíku. Žák A má výrobek rozdělaný. 

Nepotřebuje naši intenzivní asistenci, pouze pokud odejde z místa a nemůže zpět 

výrobek na stole nalézt. Během výuky se žákyně F projevuje lehkým výkyvem nálady 

a nedokáže říci proč. Vyučující ji pošle sednout, ať si chvíli odpočine a nabere sílu. Po 

deseti minutách se přidává ke zbytku třídy a dále pracuje na svém výrobku už 

s úsměvem na tváři.  

Vyučující zasáhla správně vzhledem k žákyni F, snažila se ji vyslechnout z čeho 

má smutnou náladu a proč nechce pokračovat v práci. Když se žákyně F nechtěla se 

smutkem svěřit, tak ji vyučující nechala odpočinout.  

Třetí hodinu se aktivně zapojujeme do výuky českého jazyka u druhého ročníku 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv a je nám vyhrazeno patnáct minut, na které 

máme připraveno téma opakující ú a ů. K výstupu máme připraveny papíry se zvlášť 

vytisknutým ú a ů, papír s předpřipravenými slovy a papíry se všemi slovy, které na 

konci hodiny rozdáme. Každý žák dostává dvě kartičky, přičemž jedna je s ú a druhá 

s ů. Pro každého žáka jsou připravena dvě slova. Postupně se dotazujeme každého žáků 

na slova a žáci zvednou papír s takovým písmenem nad hlavu, u kterého si myslí, že je 

správné. Poté vyvoláváme u každého slova jednoho žáka, který svou volbu zdůvodní. 

Pokud žák odpovídá špatně, snažíme se ho správně nasměrovat. Žák C, který má 

individuální plán, nepotřeboval individuální přístup, jelikož se do této aktivity mohl bez 

problému zapojit. Slova, která již byla řečena, zapisujeme na tabuli pro lepší uložení 

žákům do paměti. Žáci na konci výstupu dostávají slova, která byla probrána na papíře 

a mohou si je uložit do sešitu. Pro žáky se zrakovým postižením jsou slova vytištěna 

větším písmem pro lepší přečtení. Po výstupu vyučující navazuje na dané téma 

a úkolem žáků je z daných slov vytvořit věty. Každý žák dostane prostor pro vytvoření 

věty, mimo žáka C, pro kterého je obtížné větu vytvořit. Dále pokračuje vlastní novou 
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látkou, kterou jsou antonyma a synonyma. Vyučující používá metodu slovní 

v kombinaci s názorně demonstrační, kdy slova zapisuje na tabuli.  

U výstupu jsme použili metodu slovní, konkrétně metodu vysvětlování 

v kombinaci s rozhovorem a metodou názorně demonstrační. Nebylo třeba 

individuálního přístupu k žákovi C, do této činnosti byl žák bez problému integrován. 

Žákům se zrakovým postižením byl poskytnut tištěný materiál s větším písmem, který 

je doporučován v teoretické části diplomové práce. Edukace žáků proběhla bez 

problémů a proběhla fixace probírané látky. I během výstupu jsme pozorovali práci 

jednotlivých žáků. Jelikož aktivita byla krátká, tak nebylo třeba činnost měnit a žáci se 

zvládli po celou dobu výstupu soustředit.  

Od čtvrté do páté vyučovací hodiny se nacházíme ve třetím ročníku oboru 

vzdělání zpracovatel přírodních pletiv a pozorujeme činnost žáků a navazujeme s nimi 

konverzaci. Průběžně asistujeme těm žákům, kteří naši pomoc potřebují a potřebují 

motivovat, aby nekolísala jejich pozornost. Průběžně trávíme čas s žákyní B 

a provádíme s ní rozhovor, který si poznamenáváme do sešitu. Tématem hodiny je 

pletení košíku a cílem je košík uplést. Každý žák si zvolil takový košík, který pro něj 

bude mít vhodné budoucí použití. Například žákyně B plete adventní věnec pro svou 

kamarádku. Z důvodu horší jemné motoriky jí pletení trvá o trochu déle než některým 

žákům.  

Vyučující průběžně kontrolovala práci žákům, popřípadě metodou názorně 

demonstrační žáky nasměrovala v jejich práci. Motivovala je pochvalami podle 

doporučení zmíněné v teoretické části diplomové práce.  

3.5.6 Den šestý 

První hodinu zahajujeme na hodině materiálů a technologie u druhého ročníku 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. V druhém ročníku je šest žáků s různým 

zdravotním postižením a naším úkolem je asistovat žákovi C, který má narušenou 

komunikační schopnost a špatnou jemnou motoriku. Vyučující má pro žáky připravený 

test, takže tématem hodiny je test a cílem hodiny je test napsat. Asistujeme žákovi C 

a předčítáme mu otázky v testu a žák C nám pomocí komunikační tabulky odpovídá 

písmeno po písmenu a my jeho odpověď zapisujeme do testu. Odpovědi žáci mohou 

psát jednoslovné, jelikož otázky jsou správně položené. Specifika při práci 
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u konkrétního postižení, na které jsme se v danou hodinu zaměřili, že žák C má 

zhoršenou srozumitelnost řeči, dokáže se pouze podepsat a snadno se nechá rozptýlit. 

Po testu následuje ujasnění a zopakování toho, co bylo v testu.  

Vyučující dobře formulovala otázky v testu, aby žáci nemuseli odpovídat celou 

větou, což jim pomohlo z důvodu jejich špatné jemné motoriky. Pro žáky se zrakovým 

postižením měla vyučující test vytištěný větším písmem. Tudíž uplatnila doporučení 

zmíněné v teoretické části práce, takže se potvrzuje teorie v praxi.   

Druhou hodinu se přesouváme do košíkářské dílny k třetímu ročníku oboru 

vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Žák A vytváří košík s pevným dnem a je třeba 

kontrolovat jeho práci, aby nepletl příliš rychle a občas mu poskytnout asistenci. Když 

žák A plete příliš rychle a dělá zbytečné chyby a na ty je třeba ho upozorňovat. 

Tématem hodiny je tvorba košíku a cílem je košík uplést. V případě, že žák A 

nepotřebuje naši asistenci, vedeme rozhovor s žákyní B, která nám vypráví o svém 

zdravotním stavu.  

Vyučující práci žáků průběžně kontrolovala a metodou názorně demonstrační 

žáky směrovala při práci. Poskytovala žákům informace a dostatečně často je 

opakovala, aby se žákům lépe uložili do paměti. Žáci s mentálním postižením potřebují 

časté opakování informací z důvodu lepšího uložení do dlouhodobé paměti. Tudíž 

vyučující uplatnila doporučení zmíněné v teoretické části diplomové práce.   

Třetí hodinu se přesouváme na hodinu českého jazyka do druhého ročníku oboru 

vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Tématem hodiny jsou homonyma a zájmena. 

Cílem je naučit se homonyma a zájmena. Zpočátku hodiny vyučující opakuje látku 

z minulé hodiny, kterou byla synonyma a antonyma. Opakování probíhá z důvodu 

lepšího uložení do paměti. Každý žák má prostor říci nějaké synonymum či antonymum 

vůči nějakému slovu. Homonyma probírají krátce a pouští se pochvíli do další látky, 

kterou jsou zájmena. Na konci hodiny každý žák dostává vytištěný papír s probíranou 

látkou a především pěknou a přehlednou tabulku druhů zájmen. Žák C nepotřebuje 

individuální přístup, jelikož se snaží o jednoslovné odpovědi, tudíž vyučující řekne 

například antonymum a žák C zkouší říci druhé.  
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Vyučující používala metodu slovní a názorně demonstrační, jelikož 

vysvětlované učivo psala na tabuli pro lepší vizuálnost. Vzájemná interakce mezi 

vyučující a žákem byla pozitivní a přátelská.  

Od čtvrté do páté hodiny se nacházíme v košíkářské dílně u třetího ročníku 

vzdělávacího oboru zpracovatel přírodních pletiv. Pozorujeme práci všech žáků, ale 

převážně se zaměřujeme na získávání informací z rozhovoru s žákyní B. Občas 

asistujeme nevidomému žákovi A a rovnáme mu materiál na jedno a to samé místo, aby 

neztratil přehled. Dále kontrolujeme, aby do sebe nezamotal materiál na pletení. 

Kooperace s žákem A probíhala bez problému a neobjevily se žádné konflikty. 

Použili jsme doporučení pro zrakově postižené popsané v teoretické části diplomové 

práce a rovnali jsme žákovi A materiál na pletení stále na stejné místo a slovně jsme ho 

upozorňovali, kde materiál má, aby si ho neshodil. Vyučující přistupovala k žákům 

profesionálně, pouze by bylo třeba žáky slovně motivovat, aby nepolevovali v práci.  

3.5.7 Den sedmý 

První hodinu se nacházíme na hodině materiálů a technologie ve druhém ročníku 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Dozvídáme se, že vyučující je nepřítomna 

a přesouváme se spolu s žáky druhého ročníku do dílny, kde se vyrábí kartáče a kde 

bude suplovaná hodina probíhat. Součástí oboru zpracovatel přírodních pletiv není 

pouze pletení košíků, ale během prvního roku se žáci také učí vyrábět kartáče. 

Vyučující opakuje látku důležitou k závěrečným zkouškám a poté žáci dostávají práci 

a zatahují ruční smeták. Žákovi C dává vyučující procvičovat základní očko, které je 

základem výroby každého kartáče a zároveň prospívá k rozvoji jemné motoriky.  

Vyučující přistupovala k žákům profesionálně, pravidelně procházela mezi žáky 

a kontrolovala práci, ústním hodnocením je motivovala a popřípadě metodou názorně 

demonstrační ukázala, jak dále postupovat u daného výrobku každého žáka. Užila 

metodu názorně demonstrační, která je doporučována v teoretické části diplomové práce 

pro žáky s mentálním postižením. Dbala i na průběžný krátký odpočinek žáků.  

Na druhou hodinu se přesouváme do košíkářské dílny k třetímu ročníku oboru 

vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Tématem hodiny je koš na pevném dně a cílem 

hodiny je zhotovit koš na pevném dně. Pozorujeme práci vyučující a žáků a kooperaci 

mezi nimi. Asistujeme žákovi A a kontrolujeme, jestli správně postupuje při tvorbě 
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košíku a popřípadě rukou vypomůžeme a přidržíme potřebnou část výrobku. Žákyně A 

z důvodu tělesného postižení vždy sezení uzpůsobuje tak, aby se jí sedělo a pletlo 

pohodlně, takže si vždy pečlivě vybírá místo na svou práci.  

Vyučující pravidelně procházela mezi žáky a metodou názorně demonstrační 

žáky naváděla, jak pokračovat v pletení košíku. Žáky povzbuzovala a motivovala 

k činnosti. Podle doporučení pro práci s žákem s tělesným postižením poskytovala 

žákyni B možnost vyhledání pohodlného místa pro tvorbu jejího výrobku. Vyučující 

tolerovala i pracovní tempo žákyně B, ale pokud ji výrobek trval opravdu zbytečně 

dlouho, snažila se ji motivovat k rychlejší činnosti.  

Třetí hodinu se přesouváme na hodinu českého jazyka do druhého ročníku oboru 

vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Vyučující volí hromadnou formu výuky 

a opakuje s žáky učivo z předchozí vyučovací hodiny českého jazyka. Po opakování 

následuje nová látka a žáci se učí, kde se píše my/mi a mě/mně. Metodu vysvětlování 

propojuje s metodou názorně demonstrační při psaní problematiky na tabuli. Vyučující 

rozdala papíry s cvičením, kde bylo třeba danou problematiku doplňovat. Každý žák 

dostal svůj papír s cvičením. Asistujeme žákovi C při zapisování správného tvaru, 

nepotřebuje jinou formu učení, pouze naši asistenci, zapisujeme takový tvar, který nám 

řekne. Na konci hodiny si vyučující s žáky vypráví o tradicích adventu a každý žák má 

možnost sdělit nějaký svůj poznatek, který se opakuje každé Vánoce.  

Specifika při práci u konkrétního žáka C byla, že jeho špatné vyjadřovací 

schopnosti neumožňují vytvářet celé věty, ale do cvičení bylo třeba doplňovat pouze 

slova o dvou či třech písmenech, takže ty dokázal vyslovit a naší prací bylo jeho 

odpověď zapsat do textu.  

Od čtvrté do páté vyučovací hodiny se nacházíme v košíkářské dílně u třetího 

ročníku oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Tématem hodiny je pletení košíku 

na adventní trhy a cílem je košík uplést. Žáci vytváří co nejvíce výrobků na adventní 

trhy, které škola pořádá každý rok v areálu Střední školy Aloyse Klara. Tentokrát pouze 

opravdu pozorujeme a nemotáme se do práce žákům, dostáváme možnost si vytvořit 

vlastní košík na památku, takže máme plné ruce práce s výrobou košíku.  

Vyučující průběžně kontrolovala práci žáků a popřípadě metodou názorně 

demonstrační žáky nasměrovala, aby výrobek byl na adventní trhy v pořádku. Dbala 
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také na identičnost výrobku od každého žáka, takže příliš do výrobku nezasahovala. 

Kooperace mezi vyučující a žáky byla bez viditelných problémů. Občas se žákyně G 

s velmi kolísavou pozorností rozhořčila, že jí výrobek nejde, ale vyučující ji vždy 

podpořila a pochvalou motivovala.  

3.5.8 Den osmý 

Osmý den první hodinu navštěvujeme druhý ročník oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv na hodině materiálů a technologie. Tématem hodiny je pracoviště 

košíkáře a cílem je naučit se vše o pracovišti košíkáře. Z předchozí suplované hodiny 

vyučující kontroluje, co žáci dělali. Poté začne probírat připravené učivo, vše zapisuje 

na tabuli a dává dostatečný časový prostor žákům k zapisování do sešitu. Asistujeme 

žákovi C a zapisujeme učivo do jeho sešitu, dbáme na čitelnost písma. Na procvičení 

probírané látky přinesla vyučující tištěnou pohádku s probíraným tématem. Pohádku 

četli a postupně doplňovali do volných míst nabyté informace. Žák C s námi 

spolupracuje pomocí své komunikační tabulky.  

Vyučující průběžně procházela třídou a kontrolovala, jestli žáci zapisují vše 

správně a během vysvětlování používala metodu názorně demonstrační, jelikož veškeré 

probírané učivo zapisovala na tabuli. Vzhledem k mentálnímu postižení žáků dávala 

dostatečný prostor na zapsání látky a ujišťovala se, zda všemu žáci rozumí.  Tudíž se 

potvrzuje teoretická část v empirické části diplomové práce, jelikož vyučující použila 

doporučení v psané teoretické části diplomové práci.  

Na druhou hodinu se přesouváme k třetímu ročníku oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv do košíkářské dílny. Tuto hodinu je třetí ročník spojen s prvním 

ročníkem vzdělávacího oboru zpracovatel přírodních pletiv a pouze pozorujeme 

kooperaci mezi žáky a vyučují a veškeré dění ve třídě. Každý ročník má svou práci 

a žáci pracují na výrobě ručních smetáků. Dva žáci s individuálním vzdělávacím plánem 

procvičují jemnou motoriku pomocí vytváření základního očka, které je nezbytné 

k výrobě kartáče. Vyučující zpestřuje výuku skupinovou formou výuky a žáci si při 

práci navzájem pokládají otázky týkající se oboru. Jednotlivě určuje, který žák položí 

jinému žákovi otázku a tudíž je zapojena celá třída. Poslední aktivitou, kterou vyučující 

ráda používá, je forma výuky pomocí hry, která se jmenuje Myslím si výrobek. Jádro 

hry spočívá v tom, že vyučující říká materiál, ze kterého se výrobek vyrábí, na jakou 

zátahovou dírku začíná a další. Žáci poté hádají, který výrobek by to mohl být.  
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Vyučující vedla hodinu velmi zábavnou a poutavou formou, dbala na změnu 

činností, aby po celou vyučovací hodinu udržela pozornost žáků. Tudíž uplatnila 

doporučení zmíněné v teoretické části diplomové práce, protože pro mentálně postižené 

žáky je vhodné dobře uzpůsobit organizaci vyučování a střídala činnosti během 

vyučovací hodiny.  

Na třetí hodinu se přesouváme k druhému ročníku oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv na hodinu českého jazyka. Zpočátku hodiny probíhá opakování zájmen 

a každý žák má vytvořit větu obsahující nějaké zájmeno. Poté probíhá opakování 

pravopisu týkající se zájmen pro ujasnění a uložení do dlouhodobé paměti žáků. Na 

řadu přichází nová látka, kdy se žáci učí psát neformální dopis. Zprvu se vyučující ptá 

žáků jestli už nějaký dopis třeba babičce, rodičům či kamarádům psali, tudíž žáky dobře 

zaujala novým tématem a žáci začali postupně vyprávět. Poté rozdala připravený 

natištěný vzor dopisu každému žákovi. Vysvětluje rozdíl mezi úředním a soukromým 

dopisem. Pak přichází na řadu tvorba dopisu a postupně za pomoci vyučující celá třída 

sepisuje základní údaje do soukromého dopisu. Vyučující píše na tabuli, aby žáci věděli, 

jak mají postupovat. Asistujeme žákovi C a zapisujeme do dopisu údaje, které nám na 

komunikační tabulce ukáže, takže jméno osoby, které chce napsat, adresu a další údaje.  

Vyučující průběžně kontrolovala práci každého žáka. Výuka byla pestrá a žáky 

uměla dobře zaujmout, což je vhodné pro udržení pozornosti, dle doporučení pro žáky 

s mentálním postižením. Nepoužívala odborná a cizí slova, aby žáci probírané učivo 

dostatečně pochopili. Což je také vhodné při práci s mentálně postiženým žákem, podle 

doporučení popsané v teoretické části diplomové práce.  

Od čtvrté do páté vyučovací hodiny asistujeme v košíkářské dílně ve třetím 

ročníku oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv.  Třetí ročník je spojen s druhým 

ročníkem vzdělávacího oboru zpracovatel přírodních pletiv. Tématem hodiny je 

adventní výrobek a cílem vyrobit adventní zvoneček. Vyučující nás posílá asistovat 

žákovi E, který je na vozíku, jelikož dnes nemá svého asistenta. Z důvodu nevyvinutých 

prstů byla jeho jemná motorika velmi špatná, bylo třeba mu přidržovat výrobek a velmi 

pomalu a pečlivě ho při tvorbě výrobku navádět. Žák E se na práci hodně soustředí a je 

vidět jeho velký zájem pro samostatnost. Motivujeme žáka E pochvalou a u něj vidět 

upřímná radost.  
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Vyučující měla profesionální přístup i přesto, že byly spojené dva ročníky, 

každému žákovi poskytla pomoc a metodou názorně demonstrační každému žákovi 

ukázala, jak na svém výrobku pokračovat. U žáka E vyučující dbala, aby kolem sebe 

měl dostatečný prostor pro pohyb vozíku. Tudíž byla užita doporučení psaná 

v teoretické části diplomové práce.  

3.5.9 Den devátý 

První hodinu pozorujeme výuku ve třetím ročníku oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv na hodině materiálů a technologie výroby. Vyučující opakuje látku 

z předchozí hodiny a namátkově se ptá žáků, co si z minulé látky pamatují. Každý žák 

měl snahu něco říci a pokud to nebylo správně, vyučující chybu napravila. Tématem 

hodiny je výrobní proces a cílem hodiny je osvojit postup výrobního procesu. Po 

vysvětlení výrobního procesu vyučující namátkově zkouší, co si z výrobního procesu 

žáci zapamatovali. Každý žák se snaží zkusit popsat výrobní proces vlastními slovy.  

Vyučující postupovala profesionálně a každé učivo pečlivě opakovala pro lepší 

uložení žákům do dlouhodobé paměti. Takže uplatňovala doporučení popsané 

v teoretické části diplomové práce v kapitole vzdělávání zdravotně postižených na 

střední škole.  

Druhou hodinu se nacházíme u třetího ročníku oboru vzdělání zpracovatel 

přírodních pletiv. Asistujeme žákovi A při tvorbě košíku a pomáháme mu počítat základ 

pro košík, který si on sám nastřihává. Materiál mu pouze podáváme ze země, pokud 

upadne, a upozorňujeme ho, na které straně se materiál nachází. Tématem hodiny je 

výroba košíku a cílem zhotovit košík. 

Vyučující průběžně pomáhala všem žákům a probírala, kolik košíků se prodalo 

a každého žáka konkrétně slovně ohodnotila a pochválila vzhledem k úspěšnosti na 

adventních trzích, které se konaly přímo v areálu školy.  

Třetí hodinu se aktivně zapojujeme do hodiny českého jazyka v druhém ročníku 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Máme patnáct minut na aktivitu 

vymyšlenou podle nás tak, aby zopakovala probíranou látku za posledních pár hodin 

a aby byl začleněn i žák C s individuálním vzdělávacím plánem. Tématem výstupu je 

procvičení synonym, antonym, ú/ů, mě/mně, my/mi a zájmen. Cílem je danou 

problematiku procvičit. Věty máme vymyšlené a sepsané na papíře, každá věta obsahuje 
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danou problematiku, která je tématem výstupu. V některých větách se nacházely 

chytáky a cílem bylo zjistit, jak dávali žáci při vysvětlování pozor a jak si vše 

zapamatovali. Věty máme také sepsané pro každého na papíře, který se rozdá na konci 

hodiny, aby žákům sloužil procvičování a ujasnění. Pro žáka s individuálním 

vzdělávacím plánem máme jiný úkol, který je pro něj méně náročný. Dostává 

připravenou tabulku zájmen, kterou z hodin zná, ale je rozstříhaná a jeho úkolem je 

zájmena správně přiřadit. Po vysvětlení úkolu žákovi C, začínáme výstup a postupně 

každý žák dostává větu a má objasnit dané slovo ve větě, jakým stylem ho napíše 

a objasní důvod, proč se tak rozhodl. Pokud odpověď není správná, tak žákovi 

naznačujeme, ať si odpověď ještě rozmyslí. Průběžně chodíme kontrolovat žáka C, zda 

všemu rozumí a či nepotřebuje naši pomoc. Po výstupu každý žák dostane papír se 

všemi větami, které jsme si řekli a s vysvětlením, proč je tam použitý napsaný tvar 

slova. Vyučující poté navázala výuku tématem adventu.  

Potřeba individuálního přístupu k žákovi C byla respektována a byla mu 

připravena činnost dle jeho možností. Pro ostatní žáky jsme použili metodu názorně 

demonstrační, jelikož během výstupu byla používána tabule.  

Po zbytek dne pozorujeme třetí ročník oboru vzdělání zpracovatel přírodních 

pletiv. Pozorujeme práci žáka A a vedeme s ním rozhovor. Poznámky z rozhovoru 

zapisujeme do sešitu a používáme do kazuistiky sepsané níže v empirické části 

diplomové práce. Tentokrát žádnému žákovi není třeba asistovat, jelikož mají nácvik ke 

zkouškám, tudíž mají přesně určený čas na výrobu košíku. Vyučující jim stopuje čas 

a nechává je pracovat samostatně, pouze v případě nouze slovně zasahuje a snaží se 

připomenout jak dále pokračovat.  

Vyučující pravidelně kontrolovala činnost všech žáků a v případě únavy 

doporučila krátkou pauzu, ale stále je upozorňovala na běžící čas, který je stejný jako 

u závěrečných zkoušek.  

3.5.10 Den desátý 

Desátý den je poslední den na Střední škole Aloyse Klara, která navazuje na 

tradici Klarova ústavu. První hodinu se nacházíme v druhém ročníku oboru vzdělání 

zpracovatel přírodních pletiv na hodině technologie. Tématem hodiny byl výrobní 

proces a cílem bylo osvojit si postup výrobního procesu. Vyučující se namátkově ptá, 
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jestli již někdo má povědomí o výrobním procesu, či je to pro ně naprosto nové. Po 

metodě výuky rozhovoru, následuje podrobný zápis výrobního procesu. Asistujeme 

žákovi C a zapisujeme mu výrobní proces do sešitu. Na konci hodiny vyučující celou 

látku zopakuje a ujišťuje se, jestli dostatečně žáci všemu porozuměli.  

Vyučující zvolila metodu slovní, konkrétně rozhovor při zjišťování vědomostí 

ohledně nového učiva. Dále vyučující zvolila metodu názorně demonstrační 

v kombinaci s metodou vysvětlování při interpretování nového učiva.  

Druhou hodinu pozorujeme ve třetím ročníku vzdělávacího oboru zpracovatel 

přírodních pletiv. Tématem hodiny je pletení košíku jako na závěrečných zkouškách 

a cílem je košík doplést. Žáci, kteří se nezúčastnili hodiny minulý týden či museli odejít 

dříve, dodělávali výrobek tento den.  

Vyučující průběžně práci žáků kontrolovala, ale nezasahovala žákům do 

výrobku. Metodou vysvětlování pouze v případě nouze žáka nasměrovala, aby 

postupoval správně.  

Následující hodinu se přesouváme na hodinu českého jazyka k druhému ročníku 

oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv. Zpočátku hodiny probíhá zopakování 

psaní dopisu, ale jelikož je to předvánoční hodina, tak tématem hodiny je dopis 

Ježíškovi a cílem je napsat dopis ježíškovi. Asistujeme žákovi C, který pomocí 

komunikační tabulky ukazuje slova, která chce do dopisu napsat.  

Vyučující zvolila volnější formu výuky, pouze zpočátku hodiny zopakovala 

látku vyučovanou předchozí hodinu pro lepší uložení do paměti, tudíž zvolila 

doporučení zmíněné v teoretické části pro vzdělávání jedinců na střední škole.  

Od čtvrté do páté hodiny pozorujeme ve třetím ročníku oboru vzdělání 

zpracovatel přírodních pletiv. Asistujeme žákovi A, který začíná plést tác na pevném 

dně. Z důvodu jeho neobratnosti a špatné hrubé motoriky mu chodíme pro potřebný 

materiál k pletení. Tématem hodiny je koš na pevném dně a cílem je uplést koš na 

pevném dně. Specifika při práci u konkrétního žáka C jsou, že žák C má špatnou 

jemnou motoriku, ale pracuje nečekaně rychle, pouze je jeho práci potřeba kontrolovat, 

aby neudělal zbytečné chyby. Vyučující průběžně poskytovala pomoc žákovi, který ji 

potřeboval, a metodou vysvětlování a názorně demonstrační navedla žáka při 

zhotovování výrobku. 
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3.5.11 Shrnutí 

Ve třetím ročníku oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv, který byl každý 

týden navštěvován, je šest žáků s různým zdravotním postižením. Žák A, který je 

podrobně popsán v kazuistice níže v textu, je nevidomý, má lehké mentální postižení 

a lehčí formu epilepsie. Další ve třídě je žák T, který má lehké mentální postižení, 

dysgrafii, poruchu koncentrace a verbální dyspraxii. Žákyně G má středně těžké 

mentální postižení, výrazně pomalé tempo, sníženou schopnost učit se novým 

dovednostem a zrakovou vadu. Žákyně F má středně těžké mentální postižení a dříve 

sklony k autoagresi a dnes medikována. Žákyně B má středně těžké zrakové postižení, 

dětskou mozkovou obrnu a specifické poruchy učení jako dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie. Žák M má středně těžké tělesné postižení, lehké mentální postižení, 

spastickou kvadruplegickou mozkovou obrnu a pomalejší pracovní tempo.  

V druhém ročníku oboru vzdělání zpracovatel přírodních pletiv, který byl 

navštěvován, je sedm žáků s různým zdravotním postižením. Žákyně P má středně těžké 

mentální postižení, pravostrannou spastickou hemiparézu a je nevidomá. Žák J má lehké 

mentální postižení, středně těžké vady řeči a má problémy s prostorovou představivostí. 

Žák E má těžké tělesné postižení, lehkou vadu zraku, pohybuje se na vozíku a pracuje 

s asistentem. Žákyně M má středně těžké zrakové postižení a používá příruční lupu. 

Žák C má dysartrii a komunikuje pomocí komunikační tabulky, dále má lehkou 

mentální retardaci, ale funkčně má středně těžkou mentální retardaci.  Žákyně S má 

lehké mentální postižení, středně těžké vady řeči a krátkodobou pozornost. Žák Z 

levostrannou hemiparézu, lehkou mentální retardaci, sekundární epilepsii a zvýšenou 

unavitelnost.  

I přesto, že nebyla možnost individuálně pracovat s každým žákem, jelikož by 

pozorování muselo probíhat o mnoho déle, tak zkušeností bylo získáno mnoho. Přístup 

vyučujících byl ve větší míře inspirující a především motivující. Žáci inspirovali svou 

nadšeností pro každé nové učivo či vzdělávací činnost. Což třeba v běžných středních 

školách není možné spatřit, pouze velmi zřídka.  

3.6 Pozorování v Mateřské škole Aloyse Klara 

Mateřská škola Aloyse Klara se ke střední škole Aloyse Klara připojila roku 

2012. Ve školce se nacházejí čtyři třídy, z nichž každá je primárně určená pro žáky 
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s různým zdravotním postižením.  První třída se jmenuje Kytičková, která je především 

pro děti s vadou řeči a integrují sem děti s poruchou autistického spektra. V této třídě 

pracují na rozvíjení řeči a speciálně pedagogickou péči zajišťuje logoped. Práce probíhá 

individuálně nebo v malých skupinách. Další třída se jmenuje Srdíčková a je převážně 

pro děti s vadami zraku. Třída je vybavena relaxačním bazénkem a didaktickými 

pomůckami. Další třída je nazývána Sluníčková a ta je primárně pro děti s ADHD 

a integrované žáky s poruchou autistického spektra. Během dne zařazují krátká 

smyslová cvičení. U žáků s individuálním plánem věnují zvýšenou pozornost oblastem 

dítěte, které je potřeba kompenzovat. Poslední třída se jmenuje Lístečková a dělí se na 

červené a zelené. Třída zelený lísteček je určena pro děti s poruchou autistického 

spektra. S dětmi pracují individuálně nebo v malých skupinách. Důležitým faktorem je 

děti naučit základním sociálním dovednostem, což je závislé na schopnostech 

a možnostech dítěte. Třída červený lísteček funguje na úplně stejném principu. Lístečky 

jsou rozdělené z důvodu, aby práce s dětmi byla důkladná a měla výsledky.   

3.6.1 Den první 

Navštěvujeme mateřskou školu Aloyse Klara. Návštěva mateřské školy 

probíhala dva dny od osmi do dvanácti hodin. Tento den navštěvujeme třídu 

Sluníčkovou. Ve třídě se nacházejí děti s ADHD, vadami řeči a dvě děti s poruchou 

autistického spektra. Dnes je ve třídě deset žáků, ale obvykle jich bývá dvanáct. Den 

mají rozdělený do činností. Ráno, když přicházíme na osmou, tak si děti hrají a od 8:30 

začíná program. Tématem jsou hudební nástroje. Děti mají za úkol si sednout do kruhu 

a přivítat se. Každý týden vede program jiná vyučující. Témata se střídají každý den. 

Témata od půl deváté jsou vzdělávací. Vyučující bere obrázky hudebních nástrojů 

a nalepuje je na skříň, děti sedí v kroužku a po jednom každého volá, ať přijde a vezme 

nástroj, který mu vyučující říká a dá ho do kruhu. Poté co je nanosily do kruhu, pečlivě 

si říkají, co který nástroj je. Ještě nějaké obrázky dalších nástrojů má vyučující navíc, 

tak jim je ukazuje na obrázku a dává do středu kola. Následuje zkouška nástrojů. 

Některé nástroje mají přímo ve třídě. Každého žáka vyzívá vyučující k pianu jako 

velkého pianistu a ten má ukázat všem, jak se hraje na piano. Poté všichni tleskají. 

Takhle se vystřídaly všechny děti u piana. Pak následuje hra na xylofon. Asistentka má 

na starost dítě A s poruchou autistického spektra a odchází s ním stranou. Spolu se snaží 

poznávat nástroje, jinak totiž ruší ostatní. Další dítě B s příznaky autismu má na starost 

druhá vyučující. Dítě není vyřazeno z kruhu, ale vyučující ho musí uklidňovat, protože 
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nechce spolupracovat. Po vzdělávání vyučující pouští písničky a děti běhají dokola 

a poté se protahují. Asistentka se s chlapcem A přidává do společné činnosti s třídou, 

ale stále ho pečlivě hlídá. Pro dítě A mají udělané piktogramy, a jelikož ho později 

chytá záchvat, asistentka mu pomocí piktogramů ukazuje, že se na něj zlobí. Následuje 

pauza na svačinu v 9 30. Pozorujeme dítě A, protože má zvláštní rituál při konzumaci 

jídla. Rituály jsou u jedinců s poruchou autistického spektra obvyklé. Dítě A bere svůj 

chleba a namazanou stranou ho obrátí na talíř a poté ho teprve konzumuje. Takhle to 

dělá při každém jídle. Rituál probíhá i při konzumaci polévky, kterou roztočí lžící, tudíž 

se všude vylévá a poté ji teprve konzumuje. Po pauze na svačinu mají děti volnou 

zábavu, takže si jdou hrát na koberec určený pro hru. Asistentka neustále hlídá dítě A 

a hraje si s ním. Ostatní si hrají každý se svým autíčkem. Občas proběhne nějaký 

konflikt v podobě, že jedno dítě chce hračku co má druhé. Následuje hra venku od 

11:30, takže se všechny děti jdou převléknout a vyučující jim pomáhá při převlékání. 

Také se zapojujeme, a pomáháme dětem s oblékáním. Venku si hrajeme s dětmi na 

honěnou, takže se dětem plně věnujeme. Venkovní prostory školky jsou rozdělené, 

každá třída má svůj vyhrazený prostor. Po hraní venku následuje oběd. Oběd probíhá ve 

třídě ve 12:00 v části vyhrazené pro jídlo a probíhá bez problémů. 

Mateřská škola Aloyse Klara používá doporučení popsané v teoretické části 

diplomové práce, kde je popsáno jak přistupovat k dětem s hyperaktivitou a poruchou 

pozornosti v mateřské škole. Vyučující dodržovala krátkodobé aktivity, které měnila, 

aby udržela pozornost dětí. Vyučující měla k dispozici názorné předměty, konkrétně 

hudební nástroje, což pomáhá dětem s hyperaktivitou, pokud se mohou věcí dotýkat. 

Všechny vyučující poskytovali dětem bezpečnostní dohled.  

3.6.2 Den druhý 

Den trávíme ve třídě jménem Lístečková. Ten den je ve třídě osm dětí, jelikož 

dva žáci jsou nemocní. Tato třída je přímo specializovaná pro jedince s poruchou 

autistického spektra.  Každý týden má na starost jedna vyučující, která určuje veškeré 

činnosti během celého týdne. Celkem jsou ve třídě tři vyučující a jedna asistentka. 

Každé dítě má na skříňce kelímek. Když se děti chystají ven, dávají obrázek botiček do 

kelímku, že si obuly boty, pak dají kartičku bundy do kelímku, když si obléknou bundu. 

Takto opakují postup, dokud nejsou zcela oblečené. Třída je naprosto charakteristická 

pro jedince s poruchou autistického spektra. Třída je obrovská a má místo pro herní 
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činnost. Má velkou prolézačku pro děti, které se potřebují uklidnit nebo být sami a 

mohou tam být zavřené. Dále je ve třídě místnost, kde probíhá výchovně vzdělávací 

činnost a jídelní místo. Každé dítě má svou tabuli, kde má obrázkové piktogramy, které 

si bere v závislosti na tom, jaká následuje činnost a umisťuje je na dané místo, kde 

činnost probíhala. Jeden chlapec nerozuměl běžným obrázkovým piktogramům, tak u 

něj vyučující zvolili 3D piktogramy. Takže když je oběd, tak si bere dítě lžičku nebo 

kousek ručníku, když si má omýt ruce. Ráno v 8:00 po příchodu do mateřské školy si 

nejprve děti hrají na koberci s hračkami. Poté probíhá přivítání v 8:15, kdy si všechny 

děti sednou do půlkruhu na židle, a naproti nim je tabule s fotkami ostatních žáků 

a vyučujících. Po jednom chodí k vyučující, která vede ten daný týden, a mají vzít fotku 

toho, kterého zrovna určí a jdou ho pozdravit, poté se vrátí a bere svou fotku a jde sám 

sebe pozdravit do zrcadla. Celkově je to spolupráce více vyučujících, takže 

z pozorování vyplývá, že třída určená přímo pro děti s poruchou autistického spektra se 

jeví jako přínosnější. Tématem dne jsou zvířata a jejich zvuky. Vyučující ukazuje 

zvířata na obrázku a žáci je mají zkusit uhodnout, poté jim vyučující sděluje, co přesně 

je to za zvíře. Následuje svačina v 9:20. Po svačině se třída rozděluje na dvě skupiny po 

čtyřech dětech. A následuje znovu učení o zvířatech. Žáci mají tři úkoly a po splnění 

každého úkolu přidají jednu část obrázku, když je složen celý, tak jsou úkoly splněny. 

Poté si mohou jít pro odměnu. Odměnu mají vyučující v krabici - čokoládu, medvídky 

slané i sladké, piškoty, křupky a dopravní značky. Důvod dopravních značek mezi 

odměnami je takový, že jeden chlapec s poruchou autistického spektra má období 

dopravních značek a má je hodně rád. Typickým projevem autismu je obrovská 

zaměřenost na něco, co ho momentálně baví a zajímá. U tohoto chlapce to jsou právě 

dopravní značky. Dozvídáme se z rozhovoru s vyučující, že jeden chlapec navštěvuje 

hipoterapii, která mu hodně pomáhá. Další chlapec má tolik rád svůj řád, že ani nezvládl 

svou narozeninovou oslavu a přitom má dorty rád. Ale bylo na něj prý moc lidí, kteří 

narušili jeho prostor a denní koloběh. V 11:30 si jdou děti hrát ven na své hřiště. Každé 

oddělení ve školce má totiž své hřiště. Asistujeme dětem při oblékání, které jsou ještě 

příliš malé a neumí to úplně bez pomoci. V 12:00 mají oběd po hře na hřišti.  

Mateřská škola Aloyse Klara používá doporučení popsané v teoretické části 

diplomové práce. Třída pro děti s poruchou autistického spektra je rozčleněna na různé 

části podle činnosti, která se na daném místě odehrává, je členěna vizuálně velmi dobře 

a prostředí je uzpůsobeno potřebám jedince s poruchou autistického spektra. Vyučující 
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pracovala s dětmi podle strukturované výuky, jelikož veškeré činnosti a aktivity byly 

uspořádané do časového plánu, který se každý den opakoval. Komunikace probíhala 

převážně pomocí piktogramů, tudíž pomocí alternativní a augmentativní komunikace. 

3.6.3 Shrnutí 

Během pozorování bylo možné zaznamenat, jak působí na kolektiv dítě 

s poruchou autistického spektra, které se nachází v kolektivu dětí se stejným zdravotním 

postižením. A jak působí na kolektiv dítě s poruchou autistického spektra, které se 

nachází mezi dětmi s jiným zdravotním postižením. Na první pohled jsme zaznamenali, 

že dítě s poruchou autistického spektra mezi ostatními dětmi s jiným zdravotním 

postižením působí rozruch a rozptyluje ostatní děti i přesto, že asistentka s dítětem 

odejde do jiné části místnosti a individuálně se mu věnuje. Ostatní děti se stále otáčejí 

a sledují, proč dítě křičí a vzteká se, tudíž je obtížnější jejich pozornost udržet na 

činnosti, které se mají opravdu v tu chvíli věnovat. Může se zdát, že začlenění dítěte je 

dobrou volbou, ale je to na úkor těžší práce s kolektivem. Celková kooperace je 

obtížnější. Je to diskutabilní. 

Ve třídě specializované přímo pro děti s poruchou autistického spektra bylo 

možné pozorovat důkladnější práci s dětmi, jelikož byly děti děleny na dvě půlky 

a práce byla důkladnější a propracovanější. To vše ovlivňuje věk dětí a kapacita dětí 

v daných třídách, tudíž není možné dělat oficiální a jasný závěr.  
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3.7 Kazuistiky 

Zařazeny jsou kazuistiky žáků, se kterými byl čas nejvíce tráven. Mnoho 

informací je získáno pomocí rozhovoru a zbytek z dokumentací, do kterých bylo se 

svolením možno nahlédnout.  

3.7.1 Žákyně B 

Informace byly čerpány z pozorování konaného každý týden. Velké množství 

informací bylo získáno z rozhovoru s žákyní B. Ostatní informace pochází 

z dokumentů, do kterých bylo povoleno nahlédnout. 

Žákyně B má DMO, pravostrannou hemiparézu, epileptiformní nález a vadu 

zraku. Dále má dysgrafii, dyslexii, dysortografii, oligokalkulii a má potíže ve 

vizuomotorice. V dětství měla velkou vadu zraku, kdy měla 12 dioptrií, ale proběhla 

operace a dioptrie byly sníženy na 1,5. Říkala, že v tomto směru je velmi spokojena, že 

vada zraku byla téměř potlačena. Intelekt má v průměru až nízkém podprůměru. 

Epilepsie se jí objevila v dětství po úrazu hlavy. Od dětství do puberty ji epilepsie 

provázela, dokonce jeden epileptický záchvat způsobil, že nepoznala svou maminku. 

Během puberty epileptické záchvaty ustaly a momentálně je bez záchvatů, ale nález 

stále má. Neurologii navštěvuje každé tři měsíce a poslední návštěva lékaře byla na 

konci listopadu, kvůli častému krvácení z nosu. Dále také kvůli tomu, že se jí často 

motá hlava, když dobíhá do školy, aby nepřišla pozdě. Měla by chodit na rehabilitaci 

kvůli dětské mozkové obrně, ale nemá na to prý čas. Z důvodu dětské mozkové obrny 

jezdila do lázní od 13 až do 18 let každý rok a od 18 let pak jezdila každé dva roky. 

Momentálně již tři roky v lázních nebyla, ale chystá se. Konkrétně navštěvovala 

Mariánské Lázně. Chůze je nekoordinovaná a pomalejší, ale pohybuje se bez větších 

obtíží samostatně a bez opory. Má horší jemnou a hrubou motoriku, takže pracovní 

tempo ve škole je pomalejší. V levé ruce má křečovitý úchop, objevují se lehké chyby 

v pravopise, občas vynechává diakritická znaménka a zdvojuje sykavky. Čtení je 

pomalejší, ale je velmi pečlivá, důkladná a poctivá. Má bohatý slovník a mluví plynule. 

Preferuje ústní výkony před písemnými. Důležité jsou také malé přestávky mezi 

pracovními výkony.  Zápisky, které nestihne ve škole, poté dopisuje ve volném čase 

doma. Domácnost nemusí mít vybavenou speciálními pomůckami.  
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Žákyně B je absolventkou dvouleté školy praktické a dvouleté obchodní školy. 

Dále absolventkou jednoho roku oboru výrobce keramiky na škole, kterou momentálně 

navštěvuje. Jejím nynějším oborem, který studuje, je zpracovatel přírodních pletiv. 

Náplní je výroba kartáčů a košíků. Takže dochází na technologie, kde získává znalosti. 

Znamená to, že se dozví, jaké materiály se používají při výrobě košíků a kartáčů a jaké 

nástroje se užívají při jejich výrobě. Dále jsou základem praktické hodiny, kde přímo 

kartáče a košíky vyrábějí. Mají možnost si vyrobit výrobky domů pro své užití, ale 

převážně vyrábějí na trhy, které mají pravidelně na území školy pro veřejnost.  

Žákyně B je samostatná a bydlí sama. Matku už nemá a otec se k ní nehlásí. 

Z rodiny je v kontaktu hlavně se sourozenci, což jsou dvě starší sestry. Bydlí sama 

v bytě, a protože nemá větší problémy s pohybem a v domácnosti nepotřebuje žádné 

pomůcky, tak si může dovolit být samostatná a starat se o sebe sama. Momentálně bydlí 

v Praze, ale pochází ze severu České republiky. V Praze se stěhovala třikrát, ale vždy to 

bylo v blízkosti školy. Její předchozí práce byla v tiskárně, ale říkala, že to byla spíš 

brigáda, takže to nebylo tolik náročné časově. Momentálně pracuje u Člověka v tísni, 

kde dělá administrativu, vyřizuje poštu a faktury. Práce ji hodně baví, má tam jisté 

místo. Jelikož pracuje již na plný úvazek tak má individuální vzdělávací plán, do školy 

dochází v den, kdy má práci až odpoledne a zbytek dodělává doma, především 

o víkendu. Hodně času jí tedy zabírá dopisování zápisků a vytváření závěrečných 

otázek, protože tento rok ji čekají závěrečné zkoušky z oboru, který studuje. Když má 

o víkendu čas navíc, tak prý uklízí doma a navaří si více jídla na celý týden, jelikož přes 

týden to nestíhá. 

V budoucnu by se ráda přestěhovala zpět do Liberce, jelikož zde má veškeré své 

kamarády, především i nejlepší kamarádku. Byla by prý také jedním z důvodů stěhování 

se do rodného místa. Co se týká práce, tak se chce věnovat administrativě, co dělá teď. 

Ráda by pokračovala v práci u Člověka v tísni, který působí v Liberci, prý by tam snad 

měla lehce získat místo.  

Mezi její záliby od dětství patří keramika. A provází ji celý život. Ve svém 

předškolním věku již navštěvovala keramický kroužek, na základní škole pak také měla 

keramiku a v nynější škole ji vystudovala. Ve škole, kterou studuje, je velmi spokojená. 

Je pracovitá a cílevědomá. S kamarády vychází dobře a nevytváří žádné konflikty. Na 

koníčky a záliby ve svém volném čase nemá čas. Ale říkala mi, že velmi ráda sbírá 
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čajové sáčky a pak si z nich dělá prostírání do své domácnosti. Se sbíráním čajových 

sáčků jí pomáhají i spolužáci, kteří jí je nosí.  

3.7.2 Žák A 

Žákovi A bylo asistováno skoro každý den během pozorování na Střední škole 

Aloyse Klara. Žák A je nevidomý a jeho dalším zdravotním znevýhodněním je 

epilepsie, vrozená srdeční vada a je po operaci srdce. Je žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Má 

souběžné postižení více vadami. Žákovi A je 26 let, pochází ze Slovenska, kam jezdí 

pokaždé, když jsou nějaké prázdniny nebo delší volno ve škole. Bydlí s maminkou 

a nevlastním tátou. Má starší sestru a malého tříletého bratra. Během týdne bydlí na 

internátu, který se nachází v posledním patře školy, kde studuje.  

Na spolužáky ve škole si zvykl a nachází se ve třídě s málo žáky. Velmi rád si 

povídá, ale také se dokáže velmi soustředit na svou práci. Hodně svou práci vnímá a rád 

ji konzultuje. S dopomocí si zapisuje poznámky a vše, co se naučil, je schopen si 

vybavit.  

Asistence spočívala v podávání materiálu během pletení košíků. Bylo mu 

pomáháno, když potřeboval nastříhat materiál na výrobu košíku. Hodně často se žák A 

uchyloval k tématu, že nemůže najít slečnu a vypráví, že doufá, že nějaká přijde, a řekne 

mu, jak je hezký. Sám by rád chodil k psychiatrovi, který by mu pomohl se vyrovnat 

s pocitem, že nutně potřebuje slečnu. Také často vypráví, jak ho maminka vyměnila za 

další dítě, které je jeho bratříček. Vyučující se mu snažila vysvětlit, že je naprosto 

normální, že je pozornost rodičů směřována k malému dítěti, protože potřebuje péči, 

kdežto žák A je velký chlap a může pomáhat mamince s péčí o brášku. Dále rád vypráví 

o koncertech, které navštívil a také o své práci, například kolik košíků už upletl a jak 

dlouho mu to trvalo.  

Asistence mu měla pomoci a vést ho správně při jeho práci. Když je unavený, 

tak chvilku odpočívá. Někdy dostává práci, která je zaměřená na procvičování jemné 

a hrubé motoriky. Tento rok žák A ve škole dokončuje studium a chystá se pracovat 

v Nové Pace, kde bude pracovat s vhodným materiálem pro jeho horší jemnou motoriku 

a bude plést košíky s pevným dnem. A nedaleko Jičína bude s maminkou, bráškou 

a nevlastním otcem bydlet. 
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3.7.3 Žák C 

Kazuistika o žákovi C vyplývá z informací získaných pouze z jeho spisů, 

postřehů a poznatků během asistence. Žák má kombinované postižení a problémy 

v oblasti jemné a hrubé motoriky. Navštěvoval stacionář Modrý klíč. Chodil do 

přípravného ročníku, poté do speciální školy pro děti s poruchami chování, následně se 

vrátil do stacionáře a chodil do základní školy praktické. Poté nastoupil na studium do 

střední školy.  

Žák C velmi rád spolupracuje a má vždy pozitivní náladu. Jeho pracovní tempo 

je pomalé, tudíž má individuální plán. Intelekt je v pásmu lehké mentální retardace, ale 

funkčně se pohybuje v pásmu středně těžké mentální retardace. Jeho řeči je problém 

porozumět z důvodu narušené komunikační schopnosti. Je tam patrná dysartrie. 

Komunikaci si usnadňuje komunikační tabulkou a gesty. Komunikační tabulka vypadá 

podobně jako počítačová klávesnice vytištěná na papír. Může být charakterizována, 

jako jednoduchá tabulka pomocí níž ukazuje třeba odpovědi na otázky a ukazuje 

jednotlivá písmena, ze kterých člověk pochopí slovo. Na komunikační tabulce má 

i tlačítko mezerník, znovu, dost a neplatí, na které ukazuje dle potřeby. Písmo má velké 

a málo čitelné. Jeho písemný projev má limity. 

3.7.4 Žákyně G 

Kazuistika žákyně G byla vypracována na základě pozorování a analýzy 

dostupných dokumentů. Na základě žádosti její adoptivní matky byla žákyně vyšetřena 

v pedagogicko-psychologické poradně, jelikož matka chtěla posoudit rozumové 

schopnosti pro podklady k žádosti o invalidní důchod. Měla špatné vyslovování 

některých hlásek, nedokázala najít vhodné pojmy a rychle vyjádřit své myšlenky. 

Během rozhovoru se nechala snadno ovlivnit a rychle měnila své názory. 

Žákyně G dochází na kardiologii a navštěvuje očního lékaře, její vada zraku je 

kompenzována brýlemi. Do kolektivu se socializuje bez problému a spolužáky je 

kamarádsky přijímána. Žákyně A se nachází v pásmu lehké mentální retardace, pracuje 

velmi pomalým tempem, má obtíže při orientaci v prostoru, ve kterém se již nacházela 

a nachází každý den. Pro žákyni G je důležitý každodenní dohled, který ji během 

vyučování poskytuje vyučující. Dále má sníženou schopnost učit se novým 

dovednostem. Má obtíže s porozuměním zadávaným úkolům, tudíž je důležité pokyny 



 

74 

 

opakovat a ujišťovat se, jestli správně porozuměla. Pokud žákyně nerozumí, je třeba 

zadat úkol v podobě, která bude pro žákyni jednodušší. Žákyně ve všem ochotně 

spolupracuje. Slabých výsledků dosahuje v rámci logického úsudku a vědomostního 

přehledu. S dlouhodobou pamětí má žákyně značné problémy, jelikož ji vybavování ji 

dělá potíže. Žákyně je zvyklá dodržovat svůj řád a špatně se přizpůsobuje jiným 

situacím.  

Ve třídě během pozorování žákyně ráda vyprávěla svým spolužákům a vyučující 

své zážitky, tudíž ji vyučující musela občas vypomáhat, aby svou pozornost soustředila 

zpět k zadané práci, popřípadě ji vyučující zopakovala, co má vyrábět. 

V závěru má žákyně stanoveno lehkou mentální retardaci s přidruženými 

obtížemi, kterými jsou špatná orientace, snížená schopnost učit se novým dovednostem 

a flexibilní reakce na nové situace. 

3.7.5 Žák M 

Kazuistika žáka M byla vypracována na základě pozorování a analýzy 

dostupných dokumentů. Jedná se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák M 

má souběžné postižení více vadami. Žák má tělesné zdravotní postižení, vadu zraku, 

poruchu prostorové orientace, oslabené rozumové schopnosti. Žák M se pohybuje 

v pásmu podprůměru až lehké mentální retardace. Jeho opatrovníkem je matka a pobírá 

invalidní důchod. Žák je v péči neurologie, neurochirurgie a očního lékaře.  

Povinnou školní docházku žák absolvoval na základní škole, jako integrovaný 

žák ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na běžné základní škole. 

Na základní škole se spolu s dalším žákem dělil o asistenta pedagoga, který mu 

asistoval a pomáhal zvládnout základní školu. Po absolvování základní školy šel na 

Praktickou dvouletou školu waldorfskou. Tuto školu úspěšně absolvoval s chvalitebným 

prospěchem. Žák absolvoval závěrečnou zkoušku praktickou z řezbářských 

a truhlářských prací a z ručního zpracování keramické hmoty.  

Nyní studuje obor zpracovatel přírodních pletiv, který je pro něj vhodný po 

stránce teoretické i praktické. Jelikož se každý den pohybuje ve stejném prostředí, 

rozvíjí se jeho schopnost sociálního začlenění. Během hodiny byl žák komunikativní 

a rád vyprávěl své zážitky. Během vyprávění se snažil i sám pracovat a vracet se ke své 
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práci. Jeho jemná motorika je horší, tudíž občas bylo pletení košíku prokládáno činností 

na procvičení jemné motoriky.  

Jeho zálibou je cestování, koncerty, knihy, fotografování, s rodiči jezdí na 

pravidelné výlety a velmi rád si zpívá. Při pohybu přes silnici má u sebe doprovod, jinak 

je schopný se pohybovat sám.  
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Shrnutí výzkumných otázek 

Shrnutí obsahuje odpovědi na výzkumné otázky, které byly prokázány 

z výzkumného šetření, tudíž z pozorování ve vybraných třídách.  

Otázka č.1 Jak pokračuje tradice Aloyse Klara? 

Střední škola Aloyse Klara pozorováním prokázala, že velmi dobře navazuje na 

tradici, kterou započal Aloys Klar. Nevěnuje se pouze zrakově postiženým jedincům, 

ale vzdělávání poskytuje žákům s různým zdravotním postižením, což ovšem není na 

škodu. Naopak rozšířila možnosti vzdělávání i ostatním jedincům se zdravotním 

postižením. K žákům je přistupováno se stejným elánem a chutí, jako v minulosti dělal 

Aloys Klar. V blízké době je plánována výstavba Mateřské školy Aloyse Klara 

a speciálně pedagogického centra přímo v areálu Střední školy Aloyse Klara, tudíž bude 

splněna vize Aloyse Klara, který chtěl, aby se vše nacházelo na vlastním pozemku, na 

jednom místě, které bude oplývat zelení.  

Otázka č.2 Jakým studentům poskytuje Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara vzdělávání? 

V minulosti Střední škola Aloyse Klara poskytovala vzdělávání studentům se 

zrakovým postižením. V dnešní době škola poskytuje vzdělávání studentům 

s mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, specifickými 

poruchami učení, poruchami autistického spektra, sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením.  

Otázka č.3 Jaké vize má tato škola do budoucna? 

Plánem do budoucna je zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Dále je vizí 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zkvalitňování systému vzdělávání s důrazem na 

zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu 

práce a intenzivní podporu dalšího vzdělávání, což znamená škola jako centrum dalšího 

vzdělávání. Následujícím plánem je aktivní zapojení asistentů pedagogů, jak na výuce, 

tak na internátě. Další myšlenkou do budoucna je podpora kariérového poradenství. 

V brzké době je plánem vybudovat novou budovu detašovaného pracoviště pro 

Mateřskou školu Aloyse Klara a speciálně pedagogického centra v areálu Střední školy 

Aloyse Klara. Dále škola plánuje dokoupení kompenzačních pomůcek pro žáky 
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s postižením, čímž jsou myšleny například hračky a didaktické pomůcky v mateřské 

škole. 

Otázka č.4 Jak uplatňují vyučující doporučení ve vzdělávání vzhledem ke 

zdravotně postiženým? 

Doporučení, která jsou popsána v teoretické části práce, vyučující uplatňovali 

během vzdělávání na Střední škole Aloyse Klara v pozorovaných třídách. Používání 

doporučení proběhlo i v Mateřské škole Aloyse Klara. Postupy a vzdělávání vyučujících 

byly inspirující a motivující, jelikož dobře rozvíjely každého žáka a každá výuka měla 

své téma a cíl. Výuka byla strukturovaná, měla svůj řád a každý vyučující respektoval 

individualitu každého žáka. Všichni vyučující měli velmi vstřícný přístup.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala výukou zdravotně postižených jedinců na Střední 

škole a Mateřské škole Aloyse Klara. Nadále se zabývala vývojem vzdělávání 

a zkoumala navazující tradici na Ústav slepců, založený Aloysem Klarem. Cílem práce 

bylo seznámit speciální pedagogy nynější i budoucí a širokou veřejnost s vývojem 

vzdělávání, výukou zdravotně postižených a tradicí, kterou započal Aloys Klar. Dalším 

cílem bylo poskytnout kazuistiky žáků studujících na Střední škole a Mateřské škole 

Aloyse Klara a seznámit s vývojem vzdělávání na Střední škole a Mateřské škole 

Aloyse Klara. Dílčími cíli bylo poskytnout historické informace o osobnosti Aloyse 

Klara a Klárově Ústavu slepců.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou, které jsou svým 

obsahem vyvážené. První kapitola v teoretické části práce seznamuje s charakteristikou 

zdravotního postižení a dále pak popisuje postižení nejčastěji se vyskytující na Střední 

škole a Mateřské škole Aloyse Klara. Nadále zahrnuje vzdělávání zdravotně 

postižených jedinců od historie až po současnost a možnosti vzdělávání. V dalších 

podkapitolách práce popisuje vzdělávání v mateřské škole a střední škole určené pro 

jedince se zdravotním postižením. Druhá kapitola poskytuje informace o osobnosti 

Aloyse Klara, o jeho přístupu ke zrakově postiženým, o jeho vizi Klarova ústavu 

a o rodině Aloyse Klara, která podporovala a postupně uskutečňovala myšlenky Aloyse 

Klara. Dále práce popisuje celkový vývoj Klárova ústavu až po současnou podobu 

Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara. 

Empirická část práce má deskriptivní charakter pozorování žáků v konkrétních 

třídách Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara. Podkapitoly zahrnují podrobný 

popis každého dne a dále pak kazuistiky studujících žáků na této škole. Zvolená byla 

kvalitativní metoda pozorování a nestrukturovaný rozhovor. Další údaje v kazuistikách 

doplnila analýza dostupných lékařských a pedagogických dokumentů.  

Z hlediska hlubšího výzkumu by bylo třeba s třídami trávit více dní a s více žáky 

provádět rozhovory na základě důvěry. Na Střední škole a Mateřské škole bylo celkem 

stráveno sto čtyřicet hodin. Tudíž i tak trvalo pozorování dlouho a bylo průběžné, takže 

bylo možné pozorovat zdokonalování jednotlivých žáků. Výzkumné otázky byly 

zodpovězeny a potvrzeny.  
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Diplomová práce poskytuje představu o průběhu a vývoji vzdělávání, které 

započal Aloys Klar a potvrzuje, že Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara jde ve 

šlépějích Aloyse Klara a pokračuje v pomoci a vzdělávání zdravotně postiženým 

jedincům. Škola plní plány, které měl Aloys Klar, jelikož v brzké době bude i mateřská 

škola v areálu, tudíž bude splněna vize Aloyse Klara, aby bylo vše na jednom místě 

obklopené stromy a zahradou. Prostředí Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara je 

vhodné pro každého jedince, protože vstřícný přístup pedagogů dělá ze školy místo, 

kam žák rád chodí. Žáci na každé výuce jsou nadšení z každé informace a rádi se 

vzdělávají. Připravují se na každou vyučovací hodinu. Vyučující uplatňují doporučení 

popsané v teoretické části práce, tudíž diplomová práce potvrzuje teorii v praxi. Škola 

žáky vybavuje i dobrými komunikačními schopnostmi, respektem k druhým žákům, 

schopností k začlenění do společnosti a možností najít si vhodné uplatnění.   
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