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ÚVOD 

V současné dobE se v České republice potýkáme s nepUipraveností na inkluzi ţák] 

se speciálními vzdElávacími potUebami do hlavního vzdElávacího proudu. Díky současným 

moţnostem a snahám se jedinc]m se zrakovým postiţením otevírají nové moţnosti 

vzdElávání na bEţné základní škole. D]vodem výbEru tohoto tématu diplomové práce byl 

osobní zájem o problematiku jedinc] se zrakovým postiţením a zamEUení se na velmi 

aktuální a diskutované téma Asistent pedagoga jako jedno z podp]rných opatUení. ůsistenti 

pedagoga si za posledních let v České republice našli na základních školách své místo 

a  postupnE se stávají součástí pedagogického sboru. ůsistent pedagoga je druhý 

pedagogický pracovník ve tUídE. V praxi je často vnímán jako podpora ke konkrétnímu 

ţákovi a ne jako podpora učiteli a celé tUídE.  

Cílem této diplomové práce bylo popsat specifika práce asistenta pedagoga v procesu 

vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením na prvním stupni základních škol. Popsat, jaké 

charakteristiky z hlediska dosaţeného vzdElání, délky praxe, zkušeností a motivace 

k výkonu této práce platí pro asistenty pedagoga u ţák] se zrakovým postiţením nejčastEji 

a popsat z pohledu asistent] pedagoga p]sobících v procesu vzdElávání ţák] se zrakovým 

postiţením jaká je jejich pozice v pedagogickém sboru. 

První část diplomové práce je zamEUena teoreticky a klade si za cíl vytvoUit 

teoretický základ pro zpracování a realizaci výzkumu. Teoretická část je rozdElena do 

nEkolika kapitol. První kapitola definuje zrak, popisuje zrakový orgán a charakterizuje 

zraková postiţení, která dElí podle r]zných kritérií. Druhá kapitola se vEnuje specifik]m 

edukace ţák] se zrakovým postiţením. Kapitola dále popisuje spolupráci s rodinou 

a pUibliţuje problematiku poradenství a odborné pomoci, která je nabízena jedinc]m se 

zrakovým postiţením v České republice. Dále se vEnuje edukaci ţák] se zrakovým 

postiţením, podp]rným opatUením ve výuce a kompenzačním pom]ckám, které jedinci se 

zrakovým postiţením vyuţívají bEhem vyučovacích hodin nebo v bEţném ţivotE. Další 

kapitola se vEnuje asistent]m pedagoga, kteUí se podílejí na výchovE a vzdElávání ţák] se 

zrakovým postiţením. Zabývá se kompetencemi, organizačními podmínkami a metodikou 

práce asistenta pedagoga v jednotlivých vyučovacích pUedmEtech na 1. stupni základní 

školy.  

Empirická část je orientována prakticky a pUedstavuje výsledky výzkumu, který byl 

v rámci diplomové práci realizován. Cílem výzkumu bylo jednak popsat specifika práce 

asistenta pedagoga, popsat, jaké charakteristiky z hlediska dosaţeného vzdElání, délky 
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praxe, zkušeností a motivace k výkonu této práce platí pro asistenty pedagoga a popsat 

z pohledu asistent] pedagoga p]sobících v procesu vzdElávání ţák] se zrakovým 

postiţením jaká je jejich pozice v pedagogickém sboru.  

Následuje analýza získaných dat dotazníkovým šetUením a rozhovory a jejich 

interpretace pomocí procentuálního zastoupení. Dále se vEnujeme pUijetí či zamítnutí 

formulovaných pUedpoklad], diskusi a doporučení pro praxi.  

.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části bude popsán zrak a jeho postiţení. Budeme se vEnovat stupni 

postiţení, etiologii a míUe omezení. V další kapitole se budeme zabývat nejčastEjšími 

zrakovými vadámi, jako je napU. glaukom, katarakta nebo diabetická retinopatie. Další 

kapitola je vEnována specifikám edukace jedinc] se zrakovým postiţením na prvním 

stupni základní školy. V této kapitole popíšeme také d]leţitou spolupráci rodiny se 

speciálnEpedagogickým poradenstvím, kam patUí hlavnE speciálnEpedagogické centrum. 

Dále následuje popis moţnosti vzdElávání jedinc] se zrakovým postiţením v České 

republice, kde se zamEUíme na pUedškolní a základní vzdElávání a na podp]rná opatUení, 

mezi která patUí napUíklad individuální vzdElávací plán a podpora asistentem pedagoga. 

Součástí vzdElávání zrakovE postiţeného jedince jsou i kompenzační pom]cky, které mu 

umoţOují pracovat společnE s celou tUídou a usnadní mu vzdElávání i bEţný ţivot. 

Metodika práce asistenta pedagoga je popsána v poslední kapitole teoretické části, kde se 

nejprve vEnujeme vymezení pojmu asistent pedagoga, jeho hlavním činnostem, 

poţadavk]m, kompetencím a celkové osobnosti a kde popisujeme, jak by se mEl asistent 

pedagoga v určitých situacích chovat. 

 

1 Zrak  

V této kapitole popisujeme nejd]leţitEjší lidský smysl – zrak. Dále se budeme 

vEnovat stavbE zrakového orgánu. Definujeme tUi vrstvy oka a jejich funkce. NáslednE se 

budeme zabývat fyziologií zrakového vnímání a poté vývojem zrakového vnímání od 

2. týdne ţivota. Dále definujeme zrakové postiţení a omezení s ním spojená. DetailnEji 

budeme popisovat etologii zrakového postiţení a poté klasifikaci jedinc] se zrakovým 

postiţením. PUeváţná část se bude vEnovat speciálnEpedagogickému rozdElení na osoby 

s poruchami binokulárního vidEní, osoby slabozraké, osoby se zbytky zraku a osoby 

nevidomé. V poslední části této kapitoly definujeme vybrané zrakové vady, jako je napU. 

retinopatie nedonošených dEtí, zelený zákal apod. 

„Zrak je jedním z pEti lidských smysl] a jeho úkolem je získávat informace 

o okolním svEtE. PUestoţe není jediným naším smyslem, jeho funkce je výjimečná – pUináší 

nám celých 70-90 % informací“ (Kochová 2015, s. 26). Hamadová, aj. (2007, s. 12) 

vysvEtlují, ţe zrakem pUijímáme pUibliţnE Ř0 % informací. ůutoUi se v r]zných publikacích 
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neshodnou na pUesném procentu závaţnosti ztráty zraku, ale souhlasí s tím, ţe zrak je 

nejd]leţitEjší smysl, který vyuţíváme pUi zprostUedkování informací v kaţdodenních 

činnostech ĚSlowík 2004, s. 64).  

Zrak je tedy naším primárním smyslem, který nám umoţOuje vnímat a rozlišovat 

„svEtlo, tmu, barvy, tvary, rozmEry, polohy a pohyby pUedmEt], trojrozmErnost, hloubku 

prostoru“ ĚRenotiérová, aj. 2003, s. 179). Zrakové vnímání vyuţíváme v drtivé vEtšinE 

činností, a[ uţ se jedná o vzdElávání, pracovní povinnosti nebo trávení volného času. 

Renotiérová, aj. ĚŇ00ňě uvádí, ţe zrak ovlivOuje také rozvoj pozornosti, pamEti, myšlení 

a Ueči, ovlivOuje utváUení správných pUedstav a úsudk] a ovlivOuje i oblast sociální 

interakce.  

 

1.1 Stavba oka 

ůbychom mohli pUijímat informace z okolí, musíme mít zapojeny tUi části zrakové 

dráhy. Mezi nE patUí oko, oční nerv a mozkové centrum. „Oko je párový orgán kulovitého 

tvaru, umístEný v kostEné prohlubni lebky – v pravé a levé očnici“ ĚHamadová, aj. 2007, 

s. 12). Zrakový orgán je v procesu vidEní první a pUijímá informace z okolního svEta. 

SvEtelné paprsky vstupují do oka rohovkou, poté pronikají zornicí a lomí se za čočkou. 

Po pr]chodu sklivcem dopadají na sítnici, kde se promítá obraz vidEného. Pomocí 

zrakového nervu jsou pUenášeny informace do mozku, pUesnEji do oblasti v týlním laloku, 

který je pak zpracuje. Oko je uloţeno v očnici. Její pohyb umoţOují okohybné svaly 

ĚKochová, aj. 2015, s. 26). Zrakový orgán je kulovitého tvaru a je tvoUen tUemi vrstvami, 

které nazýváme bElima, ţivnatka a sítnice. Viz obrázek 1 – Pr]Uez okem ĚKvEtoOová-

Švecová 2000, s. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. – Pr]Uez okem (KvEtoOová-Švecová, Ň000, s. 11ě. 
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Zevní vrstva ĚbElimaě udrţuje zrakový orgán ve tvaru oční koule. „V pUední části je 

tvoUena rohovkou, která dozadu pUechází v bElimu, v jejíţ zadní části je otvor, kterým 

prochází zrakový nerv“ ĚHamadová, aj. 2007, s. 13).  

Druhá část se nazývá ţivnatka, která vyţivuje celé oko. Je tvoUena mnoţstvím cév, 

nerv], vazivových a pigmentových bunEk. „Zadní část ţivnatky, cévnatka, lemuje bElimu 

od výstupu zrakového nervu aţ k tzv. ora serata, kde pUechází do Uasnatého tElíska. PUed 

Uasnatým tElískem se ţivnatka odchlipuje od bElimy jako duhovka, pUepaţuje oční dutinu 

a ohraničuje pUední komoru vyplnEnou nitrooční tekutinou proti zadní komoUe“ 

ĚHamadová, aj. 2007, s. 13). Duhovka má uprostUed zornici, která plní funkci svErače 

a rozvErače. Za duhovkou je umístEna čočka a společnE se sítnicí je ve vnitUním prostoru 

vyplnEna sklivcem.  

Sítnice je tUetí část zrakového orgánu. Obsahuje zrakové tyčinky a čípky. 

Je nejd]leţitEjším místem v oku, protoţe skrze ni vnímáme svEtlo a vidEní. NejostUejší 

vidEní dopadá na ţlutou skvrnu. Čípky jsou d]leţité pro vnímání denního svEtla 

a rozlišování barev, tyčinky pro černobílé vidEní a vidEní za šera ĚHamadová, aj. 2007, 

s. 13). 

Pro oko jsou d]leţité i pUídavné orgány jako napU. oční víčka, slzné a okohybné 

ústrojí a spojivka. Nezbytnou ochranou zrakového orgánu jsou víčka, která nám pUi mrkání 

zvlhčují povrch oka a společnE s Uasami ho chrání ĚTehák, aj. 1980ě. D]leţité je, aby 

správnE fungovala i zraková dráha, která obE oči spojuje se „zrakovým centrem mozkové 

k]ry, které je uloţeno v týlním laloku“ ĚHamadová, aj. 2007, s. 13). 

 

1.2 Fyziologie procesu vidEní 

Zrakové vnímání je proces vidEní, jehoţ kvalita je určovaná funkcemi zrakového 

analyzátoru. Proces vidEní je velice sloţitý proces, který je na tEchto funkcích závislý. 

Mezi funkce zrakového analyzátoru patUí zraková ostrost, zorné pole, barvocit, adaptace, 

akomodace, binokulární vidEní a citlivost na kontrast.  

„Rozlišovací schopnost lidského oka, zraková ostrost, je nejdokonalejší v místE 

ţluté skvrny sítnice“ ĚPipeková 2010, s. 255). VyšetUení zrakové ostrosti provádí oční lékaU 

nazvaný oftalmolog na nástEnných tabulkách, které nazýváme optotypy. Optotypy (viz 

obrázek 2 – Pflügerovy háky) jsou r]zného druhu napU. „Snellenovy Ěpísmenaě, Pflügerovy 

háky, Landoltovy prstence a obrázkové pro pUedškolní vEk“ ĚFinková 2007, s. 53). 
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VyšetUení se provádí zakrytím jednoho oka. To znamená, ţe kaţdé oko je vyšetUováno 

zvláš[. Pacientovi je zjištEn tzv. vizus. Vizus vyjadUujeme pomocí zlomku. Optimální 

zrakovou ostrost m]ţeme vyjádUit zlomky 5/5 či 6/6. V čitateli je uvedena vzdálenost 

od optotypu v metrech a ve jmenovateli vzdálenost, ze které má být daný Uádek pUečten 

ĚHamadová, aj. 2007, s. 15). „NapU. 6/ň0, znamená, ţe vyšetUovaný pUečetl z 6 metr] 

Uádek, který pUečte oko s normální zrakovou ostrostí z ň0 metr]“ ĚPipeková 2010, s. 255). 

Na blízko zrakovou ostrost zjiš[ujeme pomocí Jagërových tabulek ve vzdálenosti pUibliţnE 

30 cm. Tyto tabulky obsahují souvislý text, který je natištEn v r]zných velikostech písma 

ĚRozsíval Ň006, s. 118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. – Pflügerovy háky (BSoptik, 2017) 

„PUi pohledu na určité místo v prostoru pUímo pUed sebou vnímáme ještE široký 

prostor kolem. Jde o zorné pole. Periferní vidEní slouţí k prostorové orientaci. Zorné pole 

je vyšetUováno na perimetru“ ĚPipeková 2010, s. 256). 

Barvocit testujeme na Worthových svEtlech. PUi tomto vyšetUení sleduje oftalmolog 

tUi faktory: sytost barvy, barevný tón a jas. BEhem vyšetUení pacient rozlišuje svEtelné 

signály Ěčervené, zelené a bíléě. Barvy rozdElujeme na teplé, studené, uklidOující 

a povzbuzující. Kdyţ dobUe zvolíme jejich kombinaci, m]ţeme u človEka zvýšit jeho 

výkonnost a sníţit únavu ĚAutrata aj. 2006, s. 32). 

„Schopnost svEtla oka pUizp]sobit se r]zné intenzitE svEtla označujeme jako 

adaptaci. Schopnost oka vidEt pUedmEty ostUe na r]znou vzdálenost označujeme jako 
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akomodaci. Akomodace je zajiš[ována zesílením nebo zeslabením lomivé síly čočky“ 

ĚPipeková 2010, s. 256).  

Jednoduché binokulární vidEní nám umoţOuje vidEt pozorovaný pUedmEt obEma 

očima. Toto vidEní není vrozené, ale vyvíjí se od narození do jednoho roku ţivota. 

PUibliţnE v šesti letech se upevOuje ĚHamadová, aj. 2007, s. 20).  

„Kontrastní citlivost je schopnost oka rozlišit rozdílný jas dvou ploch vidEných 

současnE v zorném poli nebo dva nestejné pUedmEty postupnE p]sobící na zrak“ ĚPipeková 

2010, s. 256).  

 

1.3 Vývoj zrakového vnímání 

Zobanová Ě1řřř, s. 4ň-45ě vysvEtluje, ţe se človEk nenarodí s dokonalým vidEním. 

Od porodu je dítE schopno vnímat svEtlo ĚsvEtlocitě. Novorozenec je schopný rozeznat 

svEtlo a tmu, jednoduché tvary. Jeho pohyby očí jsou nekoordinované. 

„DítE se dívá nejdUíve pUeváţnE perifernE Ědo straně, asi od Ň. týdne pUichází 

o centrální vidEní ĚpUed sebeě. Velmi krátce jiţ dokáţe také fixovat ĚzamEUit pohledem) 

lidský obličej. Pohyb dokáţe vnímat spíše ve vodorovné rovinE Ěze strany na stranuě“ 

ĚKochová, aj. 2015, s. 27).  

BEhem prvního mEsíce je dítE schopno stUídavE fixovat pUedmEt jedním okem 

a v druhém mEsíci ţivota začíná fixovat pUedmEt obEma očima. DítE vnímá obličej osoby 

a svEtelné a pohyblivé pUedmEty. Ve tUetím a čtvrtém mEsíci je jiţ schopno sledovat 

pUedmEty a vzdálenost, na kterou vidí, se stále prodluţuje. Uchopuje hračky a začíná se 

rozvíjet koordinace oko-ruka. ĚKochová, aj. 2015, s. 27). 

„Okolo šestého mEsíce dítE dokáţe spojit to, co vidí kaţdým okem zvláš[, v jeden 

vnímaný obraz“ ĚKochová, aj. 2015, s. Ň7ě. Na konci prvního roku ţivota se binokulární 

vidEní zdokonaluje i pomocí ch]ze. DítE se učí zrakovE orientovat v domácím prostUedí 

a bezpečnE poznává pomocí zraku známé osoby.  

Podle Zobanové Ě1řřř, s. 44ě má ve tUech letech dítE vybudován akomodačnE 

konvergenční reflex a dochází k plnému rozvinutí binokulárního vidEní. Kolem čtvrtého, 

pátého a šestého roku se vyvíjí vidEní dítEte a stabilizuje se binokulární vidEní, v šestém 

roce by mEl být vývoj zrakové ostrosti upevnEn a ukončen ĚKochová, aj. 2015, s. 28). 

Fyziologická hodnota vizu by mEla dosahovat 6/6. Po celou dobu vývoje vidEní je d]leţité 
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sledovat pUípadné abnormality ve vzhledu očí a vizuálním chování dítEte ĚHamadová, aj. 

2007, s. 21-22). 

 

1.4 Zrakové postiţení 

Oftalmopedie je oblast speciální pedagogiky, která se zabývá výchovou, 

vzdEláváním a rozvojem jedinc] se zrakovým postiţením. Název je tvoUen ze dvou 

Ueckých slov a to: ophtalmos (oko) a paidea (výchova). V současnosti se však pouţívá 

i synonymní název tyflopedie. Speciální pedagogika jedinc] se zrakovým postiţením 

spolupracuje s ostatními společensko-vEdními obory. Jsou to pedagogika, psychologie, 

sociologie a lékaUské vEdy, jako je pediatrie, optika, fyzioterapie, neurologie 

a oftalmologie ĚPipeková 2010, s. 253). 

„Cílem oboru oftalmopedie je maximální rozvoj osobnosti jedince se zrakovým 

postiţením, coţ znamená nejen dosaţení nejvyššího stupnE socializace, včetnE zajištEní 

adekvátních podmínek pro edukaci, ale i pUípravu na povolání, následné pracovní zaUazení 

a plnohodnotné společenské uplatnEní“ ĚHamadová 2007, s. 10). Obor m]ţeme členit 

podle vEku cílové skupiny na raný vEk, pUedškolní vEk, školní vEk a dospElí Ěandragogika) 

nebo seniory Ěgeront andragogikaě. M]ţeme ho dElit i z hlediska stupnE zrakového 

postiţení na speciální pedagogiku nevidomých, se zbytky zraku, slabozrakých nebo 

s poruchami binokulárního vidEní.  

ZrakovE postiţený je jedinec, který má i po optimální korekci Ěkontaktní čočky 

a brýlová korekceě omezenou schopnost vidEní. Je pro nEj sloţité získávat a zpracovat 

informací zrakovou cestou, a[ uţ jde o tištEné stránky, orientaci v prostoru apod. ĚSlowík 

2010, s. 64).  

„Zrakové postiţení znamená zpravidla pro jedince s postiţením, ţe jeho schopnost 

pUijímat a vnímat informace je omezena, ztíţena. U nevidomých osob, tj. s nejtEţší formou 

zrakového postiţení, je tato schopnost úplnE vyloučena“ ĚPipeková 2010, s. 254). 

Zraková vada nebo postiţení má dopad na celou osobnost jedince, a[ uţ jde 

o psychický nebo fyzický vývoj. Jedná se o tzv. senzorickou deprivaci. To znamená, ţe 

jedinec nem]ţe vyuţívat kvalitnE smyslové orgány. ZrakovE postiţení mají tedy 

informační deficit, pohybový deficit Ěmobilitaě a sociální deficit Ěkontrola prostUedí 

a vlastní osoby v prostUedíě.  
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ůcil aj. ĚŇ015ě zkoumal, jaké zdravotní problémy provázejí zrakovE postiţené 

jedince ve vEku od 5 do 14 let. CelkovE se jeho výzkumu zúčastnilo 74 respondent]. 

Zdravotní screening zahrnoval výšku, hmotnost, krevní tlak, zubní kazy, sluch a skoliózu. 

Pr]mErný vEk dEtí byl 10 let. Celkem Ň5,7 % dEtí mElo nadváhu nebo obezitu, ň5,1 % 

mElo zubní problémy, Ň7 % mElo problémy se sluchem a ňř,Ň % mElo riziko skoliózy. 

Krevní tlak byl v normE u ř1,Ř % dEtí. Výsledky ukazují, ţe zrakové postiţení má 

negativní vliv na zdraví respondent]. 

 

1.5 Etiologie zrakového postiţení a klasifikace osob se zrakovým postiţením 

Podle statistických údaj] Tyflocetra v Praze, tj. organizace, která se zabývá jedinci se 

zrakovým postiţením, je uvedeno, ţe na svEtE ţije celkem 45 milión] nevidomých. Podle 

britských údaj] ţije v EvropE celkem 11 milión] slabozrakých a pUibliţnE 1 milion 

nevidomých ĚOkamţik, Ň017ě.  

Dle Valenty ĚŇ014, s. Ř7ě ţije na svEtE více zrakovE postiţených ţen neţ muţ]. Podle 

odhad] WHO by se do roku Ň0Ň0 mEl počet jedinc] se zrakovým postiţením dvojnásobnE 

zvýšit. Pipeková ĚŇ010, s. Ň5řě informuje, ţe v České republice je v současné dobE 

pUibliţnE 100 000 osob s tEţkým zrakovým handicapem a z toho pUibliţnE 12 000 osob 

nevidomých. Podle Valenty (2014, s. 87) se v České republice odhaduje, ţe se celkový 

počet osob se zrakovým postiţením pohybuje mezi 60 000 aţ 100 000 a z toho je pUibliţnE 

7000 aţ 12 000 osob nevidomých.   

Jedince se zrakovým postiţením bychom mohli rozdElit do dvou skupin. První 

skupina rozdEluje zrakové postiţení podle typu. Druhá podle stupnE zrakového postiţení. 

Jiné odborné publikace rozdElují zrakové vady či postiţení podle doby vzniku, podle 

etiologie nebo podle délky trvání zrakového postiţení aj. ĚFinková aj. 2007, s. 38-39). 

Podle speciálnEpedagogického hlediska dElíme zrakovE postiţené na osoby 

s poruchami binokulárního vidEní, osoby slabozraké, osoby se zbytky zraku a osoby 

nevidomé.  

„Binokulární vidEní je získaná schopnost, která se začíná vyvíjet po narození 

s dozráváním sítnice a její ţluté skvrny“ ĚFinková, aj. 2007, s. 46-47ě. PUi poruchách 

binokulárního vidEní dochází k situaci, kdy obraz na sítnicích obou očí není stejný 

a rovnocenný. Tyto poruchy mohou vést ve vzniku strabismu Ěšilháníě, amblyopie 

Ětupozrakostiě nebo narušení centrální retinální fixace. Osoby s poruchami binokulárního 
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vidEní mají často narušené analyticko-syntetické činnosti, lokalizaci a hloubkové vidEní. 

D]leţité je uvEdomit si, ţe tyto pUekáţky nesou potíţe nejen pUi zrakové práci a kontrole, 

ale i pUi kaţdodenních činnostech. „U tEchto lidí se často pomaleji utváUejí pUedstavy, 

jejich motorické reakce a zrakové podnEty jsou často pomalejší a hlavnE nepUesné“ 

ĚFinková, aj. Ň007, s. 50ě. PUi výuce se projevují problémy hlavnE v analýze a syntéze, 

které jsou d]leţité pro čtení a psaní. Kdyţ není tato oblast trénovaná, sniţuje se pak její 

kvalita. Problémy se mohou projevit i v domácí pUípravE na hodinu, v pUijetí ţáka do 

kolektivu celé tUídy, ale také ve vEtšinové společnosti.  

Slabozraký jedinec je ten, který ani s korekcí Ěbrýle, kontaktní čočkyě nevidí úplnE 

dobUe. PUedmEty má dost často rozostUené, nemají správný tvar a jsou deformované. 

NEkteUí slabozrací si musejí dávat objekty aţ abnormálnE blízko pUed oči, aby s nimi mohli 

dále pracovat. Veškerá práce, kterou slabozraký človEk koná, vyţaduje vyšší pozornost 

a koncentraci. Z tohoto d]vodu jsou osoby slabozraké rychleji unavené a ve všech úkonech 

pomalejší. D]leţité je, aby človEk zapojil zrak a nespoléhal se jen na kompenzační smysly. 

Takový človEk nesmí být pUetEţován a musí dodrţovat zrakovou hygienu, tzn. správné 

osvEtlení, pracovní místo uzp]sobené vadE jeho očí, sklopná pracovní deska, vyuţití 

kompenzačních pom]cek, zajištEní zrakové práce do blízka a do dálky ĚValenta 2014, 

s. 94). „Z výzkum] je zUejmé, ţe vEtšina slabozrakých jsou jedinci se sníţenou 

koncentrací, slabou pozorností, rychlejší unavitelností, pomalejším pracovním tempem 

a vyšší sugestibilitou“ ĚFinková, aj. 2007, s. 44). Slabozrakost samozUejmE ovlivOuje 

výchovu a vzdElání jedince. DítE špatnE vnímá pracovní plochu, detaily a pUedmEty. Často 

špatnE rozlišuje barvy, písmena, číslice a další symboly, tudíţ je nutné tištEné texty 

zvEtšovat na velikost písma, které pUečte. Tento deficit se samozUejmE v budoucnu 

projevuje i do oblasti zamEstnání, kde se slabozraký potýká s komplikacemi kaţdý den 

a nEkdy trpí aţ ménEcenností. 

Osoby se zbytky zraku jsou chápány jako mezistupeO mezi tEţkou slabozrakostí 

a praktickou slepotou. Vada zraku se v tomto pUípadE projevuje napU. nevyvinutím 

zrakového očního analyzátoru. ZrakovE postiţený je schopen pracovat s tištEným textem, 

ale jen za pomocí kompenzačních pom]cek (Valenta, aj. 2014, s. 93-94). Jedinec se zbytky 

zraku často pouţívá tzv. dvojmetodu, kombinuje tedy postupy a metody, které vyuţívají 

nevidomí i slabozrací. Zrakovou hygienu musí dodrţovat pUísnEji neţ osoby slabozraké. 

Osoby se zbytky zraku pouţívají kompenzační pom]cky, napU. optické pom]cky, mezi 

které patUí napU. lupy. Učí se číst zvEtšený tištEný text, ale zároveO i Braillské písmo. 
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„Systematicky musí vynakládat velké úsilí, aby zrakem objekty či aktivity rozeznali, 

úkony správnE konali, aby si neublíţili a aby ani neohrozili ostatní“ ĚFinková, aj. 2007, 

s. 46). Osoby se zbytky zraku jsou často podráţdEné, špatnE se pUizp]sobují zmEnám 

a mají problém se socializací.  

Osoby nevidomé jsou zaUazovány do nejtEţší kategorie postiţení zraku. PatUí sem 

jedinci, kteUí mají zrakové vnímání narušeno na stupni nevidomosti. Tu m]ţeme rozdElit 

na nevidomost praktickou, kdy má osoba s takovým postiţením svEtlocit, tedy rozezná 

svEtlo od tmy, a na nevidomost totální nebo plnou, kdy nerozezná ani jiţ zmínEný svEtlocit 

ĚFinková aj. 2007, s. 41-42). Nevidomé osoby nemohou pUijímat informace z okolí pomocí 

zrakového vnímání a musejí vyuţívat niţší kompenzační činitele, zejména sluch, hmat 

a poté čich a chu[. Vyuţívají také vyšší kompenzační činitele, mezi které m]ţeme zaUadit 

napU. myšlení, pamE[, Ueč, pUedstavivost. „PUi práci s nevidomou osobou je vţdy tUeba dbát 

na to, aby si o vnímaném objektu či jevu vytváUela adekvátní pUedstavu“ ĚFinková aj. 2007, 

s. 4Ňě. Nevidomost tedy ovlivOuje jedince jako celek. ČlovEk nemá zpEtnou kontrolu nad 

svou prací, nem]ţe pracovat s bEţným tištEným textem, a proto pro komunikaci, psaní 

a čtení vyuţívá speciální šestibodové Braillovo písmo. V oblasti mobility, tj. samostatného 

pohybu, má nevidomý problém orientovat se v prostoru. K tomu vyuţívá pr]vodcovské 

sluţby, speciální techniky Ěmajáčky, vysílačkyě a napU. bílou h]l nebo speciálnE 

vycvičeného psa. Poškozené zrakové vnímání samozUejmE nevidomé limituje ve výbEru 

studia či povolání.  

Dále m]ţeme jedince se zrakovým postiţením rozdElit podle délky trvání zrakového 

postiţení na jedince se zrakovým postiţením krátkodobým Ěakutníě, jedince se zrakovým 

postiţením dlouhodobým Ěchronickýmě a jedince se zrakovým postiţením recidivujícím 

Ěopakujícím seě. 

Podle pUíčiny vzniku bychom mohli rozdElit zrakové vady a postiţení na pUíčiny 

prenatální Ěv dobE tEhotenstvíě, perinatální ĚbEhem porodu), postnatální Ěpo poroduě 

a získané ĚbEhem ţivotaě. „Pro jednodušší pochopení lze zvolit dElení z oftalmologické 

literatury na vady vrozené a vady získané bEhem ţivota“ ĚHamadová aj. 2007, s. 24). 

Vrozenými pUíčinami mohou být napU. v tEhotenství podElaná infekce matky, geneticky 

podmínEné predispozice a oční onemocnEní. Zrakové vady, které vznikají vrozenými 

pUíčinami, jsou napU. katarakta Ěšedý zákalě, hypoplazie Ěneúplné vyvinutí zrakového 

orgánuě, atrofie Ězmenšení zrakového orgánuě, retinopatie nedonošených dEtí nebo 

kongenitální glaukom Ěvrozený zelený zákalě. Mezi získané vady patUí napU. diabetická 
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retinopatie, oční úrazy Ěpoleptání, protrţeníě, poranEní hlavy, poruchy krevního obEhu ve 

zrakovém orgánu nebo centrální nervové soustavE, nitrooční zánEty, nádory, refrakční 

vady, odchlípení sítnice, intoxikace, krvácení do sítnice a jiné další cévní pUíhody. 

U starších lidí m]ţe jít o makulární degeneraci ĚzmEny sítniceě, senilní kataraktu, tEţký 

zelený zákal, diabetickou retinopatii nebo presbyopii (Hamadová, aj., Ň007, s. Ň5ě. 

SvEtová zdravotnická organizace ĚWHOě dElí zrakové vady podle medicínského 

hlediska následovnE ĚFinková, aj., Ň007, s. ňř-40): 

 H00-H06 – nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, 

 H10-H13 – onemocnEní spojivky, 

 H15-H22 – nemoci skléry, rohovky, duhovky a Uasnatého tElesa, 

 H25-H28 – onemocnEní čočky, 

 H30-H36 – nemoci cévnatky a sítnice, 

 H40-H42 – glaukom, 

 H43-H45 – nemoci sklivce a očního bulbu, 

 H46-H48 – nemoci zrakového nervu a zrakových drah, 

 H49-H52 – poruchy očních sval], binokulárního pohybu, akomodace 

a refrakce, 

 H53-H54 – poruchy vidEní a slepota, 

 H55-H59 – jiné nemoci oka a očních adnex.  

Podle stavu zrakové ostrosti Ěvizuě navrhla WHO následující kategorie zrakového 

postiţení. Viz tabulka č. 1 – Klasifikace zrakových vad (NIMC, 2014). 

Tab. 1. – Klasifikace zrakových vad ĚNIMC, Ň014ě 

  

StupeO VysvEtlení 

1. stUední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: 

maximum menší neţ 6/1Ř Ě0,ň0ě – 

minimum rovné nebo lepší neţ 6/60 

(0,10); 3/10-1/10 
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Kategorizovat zrakovE postiţené jedince lze i z hlediska sportovní klasifikace. 

Tu  podle Trnky (2012, s. 78) m]ţe provádEt jen oční lékaU, který je evidován a nominován 

klasifikační komisí International Blind Sports ůssociation ĚIBSůě.  

Sportovní klasifikaci m]ţeme dElit na (Trnka, 2012, s. 78):  

 B1 – bez svEtlocitu obou očí aţ po svEtlocit, ale neschopnost rozeznat tvar 

ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo v jakémkoliv smEru,  

 B2 – od schopnosti rozeznat tvar ruky aţ po zrakovou ostrost Ň/60 anebo 

zorné pole menší neţ 5 stupO], 

 B3 – od zrakové ostrosti nad Ň/60 aţ po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné 

pole vEtší neţ 5 stupO] a menší neţ Ň0 stupO]. 

2. silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: 

maximum menší neţ 6/60 Ě0,10ě – 

minimum rovné nebo lepší neţ ň/60 

(0,05); 1/10-10/20 

3. tEţce slabý zrak zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: 

maximum menší neţ ň/60 Ě0,05ě – 

minimum rovné nebo lepší neţ 1/60 

(0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového 

postiţení nebo koncentrické zúţení 

zorného pole obou očí pod Ň0 stupO], nebo 

jediného funkčnE zdatného oka pod 45 

stupO] 

4. praktická nevidomost zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí 

1/60 Ě0,0Ňě, 1/50 aţ svEtlocit nebo omezení 

 

5. úplná nevidomost ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté 

ztráty svEtlocitu aţ po zachování svEtlocitu 

s chybnou svEtelnou projekcí 
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 B4 open – tzv. lehce slabozrací, tato klasifikace je povolena jen na území 

České republiky, hráč se m]ţe účastnit sportu pro zrakovE postiţené, dost 

často je ale vyuţíván jako trasér, rozhodčí apod.  

 

1.6 Charakteristika vybraných zrakových vad 

Následující kapitola popisuje vybrané zrakové vady. Jako první se vEnuje 

refrakčním vadám a poté následují poruchy binokulárního vidEní. Tyto vady se dají 

korigovat bEţnou optimální korekcí. Kapitola se dále vEnuje nEkolika vybraným zrakovým 

vadám, které jsou velikou pUekáţkou v ţivotE jedince se zrakovým postiţením. 

Hamadová, aj. ĚŇ007, s. ňŇě vysvEtluje nejčastEjší projevy zrakových vad u dEtí. Tyto 

projevy rozdEluje do tUech oblastí: vzhled očí, další projevy a projevy pUi vyučování. 

Zrakové vady u dEtí se mohou projevovat na vzhledu očí napU. častým slzením, pálením, 

zanícením, červeným zabarvením, častým mrkání. K dalším projev]m zrakových vad 

u dEtí zahrnujeme krátkou nebo naopak dlouhou čtecí vzdálenost, nenormální grimasy 

v obličeji, závratE, bolesti hlavy. Jedinci se zrakovým postiţením se špatnE koncentrují, 

špatnE koordinují oko a ruku, dElají časté chyby pUi psaní a čtení. 

U refrakčních vad zajímá oftalmologa hlavnE správná lomivost oka. Pokud svEtelné 

paprsky vytváUejí ostrý obraz na sítnici, tak vzniká ostrý obraz pozorovaného pUedmEtu. To 

znamená, ţe je zraková ostrost normální a oko je ve správné míUe. Je-li lomivost oka 

špatná, vznikají refrakční vady. Do nich m]ţeme zaUadit myopii Ěkrátkozrakostě, 

hypermetropii (dalekozrakost) a astigmatismus Ěvada zp]sobená špatným zakUivení 

rohovky). Všechny tyto vady jsou poruchami ostrosti vidEní, kdy na sítnici není vytvoUen 

správný a kvalitní obraz. PUi myopii se správný obraz vytváUí pUed sítnicí a pUi 

hypermetropii za sítnicí. U astigmatismu se láme obraz v r]zných místech. Následující 

obrázek 3 – Refrakční vady (Depositphotos, 2017) popisuje normální vidEní, 

hypermetropii, myopii, astigmatismus a místo, kde se obraz láme. Tyto vady je moţné 

korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Na krátkozrakost se pouţívají brýle 

s rozptylkami v mínusových dioptriích a na dalekozrakost brýle se spojkami v plusových 

dioptriích ĚVláčil aj. 2012, s. 227-229). 
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Obr. 3. – Refrakční vady (Depositphotos, 2017) 

 

Mezi poruchy binokulárního vidEní m]ţeme zaUadit strabismus Ěšilhavostě 

a  amblyopii (tupozrakost). Strabismus bychom mohli definovat jako dysfunkci vzájemné 

souhry očí a abnormálního pohybu očí. Oko se m]ţe sbíhat Ěesotropieě, rozbíhat 

(exotropie), stáčet vzh]ru Ěhypertropieě anebo se m]ţe uchylovat smErem dol] 

(hypotropie) viz obrázek 4 – Typy strabismu ĚOptika Matušková, Ň007ě. Šilhání 

korigujeme jiţ bEhem druhého a tUetího roku dítEte. Velice d]leţité je začít ihned 

s nápravou oka. K léčbE strabismu se pouţívají brýlové korekce, okluzivní terapie, 

pleoptické terapie a ortoptické terapie. Tupozrakost je sníţená zraková ostrost, která je 

zp]sobena útlumem z nečinnosti oka. Léčení tupozrakého oka se provádí tak, ţe zakryjeme 

dobUe vidící oko pomocí okluze nebo náplastí ĚHamadová, aj. 2007, s. 26). 
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Obr. 4. – Typy strabismu ĚOptika Matoušková, Ň007ě 

Mezi další zraková onemocnEní patUí sítnicové degenerace. To jsou vrozená 

onemocnEní. NejznámEjší je pigmentová degenerace sítnice, která nejde vyléčit. U dEtí se 

začíná nejdUíve projevovat šeroslepost, pokračuje zuţování zorného pole aţ do 

trubicovitého vidEní, pozdEji do praktické aţ úplné slepoty.  

Vrozený šedý zákal (katarakta) je onemocnEní, které je dEdičné. PUíčinou tohoto 

onemocnEní mohou být i škodlivé noxy. Zakalení čočky se projevuje na obou očích a je 

často spojené s šilháním, atrofií zrakového nervu nebo nystagmem ĚPipeková 2010, 

s. 263). 

Zelený zákal (glaukom) je onemocnEní, které je charakterizováno zmEnami 

zrakového nervu, a to zvýšením nitroočního tlaku. Glaukom je nejčastEjší pUíčina získané 

nevidomosti. Ihned po zjištEní je d]leţité glaukom léčit, protoţe onemocnEní často graduje 

a postupnE se zuţuje zorné pole postiţeného jedince ĚPipeková 2010, s. 262). 

Nystagmus je onemocnEní, které je zp]sobeno nekoordinovanými pohyby očních 

bulb]. Jde o nekontrolované, rychlé a trhavé pohyby očí. Oči se často pohybují zleva 

doprava, nahoru dol] nebo krouţí ĚPipeková Ň010, s. Ň6Ňě. 

Presbyopie (staUecká vetchozrakost) vzniká jako d]sledek stárnutí oka. Jedná se 

o fyziologický a vEkem podmínEný proces. D]sledkem presbyopie je omezení nebo úplná 
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ztráta akomodace. PUíznaky jsou napU. prodluţování pracovní vzdálenosti na blízko, 

neschopnost zaostUit na krátkou vzdálenost nebo zamlţené vidEní ĚPipeková Ň010, s. Ň6Ňě. 

Albinismus je vrozená dEdičná vada. „Postiţení je charakteristické nedostatkem 

melaninu v tEle a v očích. U očního albinismus chybí pigment pouze v očích. Zraková 

ostrost je sníţena, zároveO se objevuje nystagmus, strabismu, svEtloplachost“ ĚPipeková 

2010, s. 261). 

Pipeková ĚŇ010, s. 262) definuje retinopatie nedonošených (ROP) jako onemocnEní 

pUedčasnE narozených dEtí. Nejvíce ohroţený je novorozenec, který má porodní hmotnost 

okolo 1Ň50 g. Tyto dEti ještE nemají vyvinutou sítnici, jsou uloţeny v inkubátoru se 

zvýšeným pUívodem kyslíku. „To pUivodí odchlípnutí sítnice s následnou ztrátou vidEní“ 

ĚHamadová aj. 2007, s. 27).  

Diabetická retinopatie (DR) je typickou komplikací diabetes mellitus (DM). Vzniká 

na podkladE zmEn, které jsou d]sledkem metabolických poruch u osob, které trpí 

onemocnEní DM prvního a druhého stupnE. „Ve vyspElých zemích je DR a její komplikace 

nejčastEjší pUíčinou novE vzniklé slepoty u osob ve vEku Ň0–74 let. Riziko oslepnutí 

u diabetika je 10–20x vyšší neţ u nediabetika“ ĚKalvodová, aj, 2016, s. 64). 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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2 Specifika edukace ţák] se zrakovým postiţením  

Tato kapitola popisuje nejprve specifika osobnosti jedinc] se zrakovým postiţením, 

protoţe je d]leţité uvEdomit si úskalí zrakového postiţení. Ve vzdElávání ţák] je 

nejd]leţitEjším aspektem rodina, která by mEla ţáka podporovat nejen v samostatnosti, ale 

i v domácích pUípravách či v prostorové orientaci a samostatném pohybu. Další část 

kapitoly popisuje speciálnEpedagogické poradenství, které je nedílnou součástí pUi 

vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením, a[ uţ v bEţné základní škole nebo ve škole 

zUízené podle § 16. Na základE zprávy ze speciálnEpedagogického centra ĚSPC) je často 

doporučován i asistent pedagoga a individuální vzdElávací plán, kterému je vEnována další 

část této kapitoly. ZávErem popisuje podp]rná opatUení ve výuce a kompenzační pom]cky, 

bez kterých by si jedinec se zrakovým postiţením ţivot a vzdElávání nemohl pUedstavit. 

 

2.1 Specifika osobnosti ţák] se zrakovým postiţením 

„Osobnost človEka se vytváUí v pr]bEhu celého vývoje jedince pod vnEjšími 

i vnitUními vlivy“ ĚFinková, aj. Ň007, s. 61ě. Zraková vada stejnE jako jiná postiţení 

ovlivOují jedince jako celek.  

PUi kognitivním vývoji je veliký d]raz kladen na vyuţití zbylého vidEní, a[ formou 

zrakové stimulace či reedukace zraku ve školním vEku. D]leţitou roli sehrávají 

i kompenzační smysly, a to pUedevším sluchové a hmatové vnímání ĚPipeková Ň010, 

s. Ň6ňě. „Zrakové vnímání se pUi r]zných poruchách zrakového vnímání liší od vnímání 

normálnE vidících stupnEm úplnosti, pUesnosti a rychlosti zobrazení a také zúţením 

a deformací zorného pole“ ĚPipeková Ň010, s. Ň6ňě. Sluchové vnímání sehrává d]leţitou 

roli pUedevším ve zprostUedkování poznaného a v rámci prostorové a sociální orientace. 

Nevidomí se musejí naučit vyuţívat tento kompenzační smysl naplno. BEhem získávání 

informací sluchem samozUejmE vznikají, a[ uţ na ulici nebo ve školním prostUedí, rušivé 

vjemy, které dítE často omezují. Hmatové vnímání nahrazuje zrakové vnímání, ale je 

kvantitativnE a kvalitativnE odlišné. HmatovE jedinec vnímá pomaleji a vnímaný pUedmEt 

hmatem ‚pozoruje‘ po částech. Získávání informací hmatem i sluchem je velice náročné 

a vyţaduje zvýšenou koncentraci pozornosti. Hmat mohou zrakovE postiţení vyuţít 

aktivnE, tzn. haptikou a zprostUedkovanE instrumentálnE, kdy pomocí sluchu a hmatu 

získávají o[ukáváním slepecké hole informace o terénu ĚPipeková Ň010, s. Ň64ě. „Proces 

myšlení m]ţeme chápat jako zprostUedkovaný poznávací proces zaloţený na zkušenostech. 
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Myšlení zrakovE postiţených osob se ve svých fázích výraznE neliší od vidících, pUesto má 

určitá specifika z d]vodu omezení smyslových zkušeností a následného zpomalení 

v intelektovém vývoji“ ĚHamadová Ň007, s. 6Ň-6ňě. Nejvíce dElá nevidomým dEtem 

problém srovnávání a pUirovnávání pUedmEt], identifikace shodných znak] apod. PamE[ je 

u zrakovE postiţených rozvinuta lépe neţ u „zdravých“. Naopak Ueč je naučená, protoţe 

nevidomí pouţívají pojmy a slova, u kterých neznají jejich obsah a význam, nerozumí mu 

nebo je jim vzor nedostupný. 

Pohybový vývoj u zrakovE postiţených je často omezený. Bylo dokázáno, ţe dEti se 

zdravou centrální nervovou soustavou jsou často opoţdEny v celkovém vývoji. Mají často 

sníţené napEtí sval], chodí nejistE a mají špatnou koordinaci. Obvykle mají problémy 

s utváUením pUedstav o jejich okolí. Jsou nejistí ve své orientaci a musejí neustále 

kontrolovat situaci a být pozorní. K samostatné mobilitE je d]leţitý nácvik prostorové 

orientace a samostatného pohybu ĚPOSP). POSP zajiš[ují v pUedškolním vEku rodiče ve 

spolupráci se speciálnípedagogickým centrem a vyškolenými instruktory ĚHamadová Ň007, 

s. 63-64). Socializace a sociální dovednosti jsou pro jedince se zrakovým postiţením velice 

d]leţité. Hlavní roli v socializaci hraje rodina, školní kolektiv a pozdEji i kolektiv 

v zamEstnání.  

 

2.2 Rodina 

„Výchova dítEte je systematický proces rozvoje, jehoţ pr]bEh a kvalitu nejvíce 

ovlivOuje rodinné prostUedí. Kaţdé dítE má právo být milováno a pUijímáno“ ĚHamadová 

aj. 2007, s. 78). Narození dítEte s postiţením je pro rodinu veliká zátEţ. D]leţitá je 

podpora ze strany partnera.  

Podle Vágnerové ĚŇ004ě prochází rodina tUemi fázemi. První je fáze šoku a popUení, 

kdy rodiče zjiš[ují, ţe je dítE postiţené, popírají skutečnost a musí se s danou informací 

nejprve vyrovnat. Druhá fáze je fáze postupné akceptace a vyrovnání se s problémem, kdy 

se rodiče začínají zajímat o vzniklý problém a shánEjí veškeré informace a podporu okolí. 

Oba rodiče se v této fázi potýkají s emočními zmEnami, ale snaţí se problém racionálnE 

uchopit. Tady hrají roli aspekty jako napU. zdravotní stav, vEk, kvalita partnerského ţivota, 

druh postiţení a jeho stupeO apod. Poslední je fáze realismu, kdy postupnE dochází ke 

smíUení se vzniklým problémem. Teprve s touto fází se vytváUí adekvátní postoje, 

výchovné pUístupy a budování kvalitního rodinného klimatu. Rodiče mají často obavy 
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o osud dítEte, jsou ned]vEUiví v]či institucím, výraznE poci[ují ekonomickou a sociální 

nejistotu a obvykle bývají psychicky i fyzicky vyčerpaní.  

Khooshab aj. (2016) vypracovali studii, ve které zkoumali vliv programu LifeSkills 

Training (LST) na rodičovský stres matek s nevidomými dEtmi ve vEku od 7 do 1Ň let. 

Program LST zahrnuje interaktivní výuku a budování sociálních dovedností. Podporuje 

rozvoj osobnostních dovedností, rozhodování, Uešení problém], nastavení cíl] a zvládnutí 

úzkostí. Studie se zúčastnilo celkem 5Ň matek s nevidomými dEtmi. Program se skládal 

z pEti dvouhodinových setkání. Tento program sníţil rodičovský stres jak u matek, tak 

u dEtí. Výsledkem výzkumu bylo, ţe program LST je účinnou, efektivní a jednoduchou 

metodou pro zvládání rodičovského stresu u matek s nevidomými dEtmi.  

 

2.3 Poradenství pro ţáky se zrakovým postiţením 

Komplexní poradenské sluţby pro jedince se zrakovým postiţením zajiš[uje resort 

Ministerstva zdravotnictví ČR, resort Ministerstva školství, mládeţe a tElovýchovy ČR, 

resort Ministerstva práce a sociálních vEcí ČR a neziskový sektor. Resort Ministerstva 

zdravotnictví v ČR zajiš[uje komplexní sluţby ve tUech rovinách: v rovinE aktuální, 

preventivní a následné. LékaUské sluţby nabízejí r]zné preventivní prohlídky, které 

provádí pediatr. Pokud má nEjaké podezUení, ţe zrak či zrakové funkce nepracují dobUe, 

doporučí rodič]m r]zná vyšetUení, která provádí oftalmolog. Velikou úlohu hraje v České 

republice Centrum zrakových vad Fakultní nemocnice Motol, které umoţOuje komplexní 

sluţby pro osoby se zrakovým postiţením ve všech vEkových kategorií ĚValenta, aj. Ň014, 

s. 96-101). 

StUediska rané péče jsou poradenské sluţby, které pUedevším provází rodinu od 

narození dítEte nebo od zjištEní zrakové vady. Spadají pod resort Ministerstva práce 

a sociálních vEcí ČR. Sluţba je tedy určena pro rodiny dEtí se zrakovým postiţením po 

celém území ČR. Jedná se o bezplatnou terénní sluţbu, poradci jezdí do rodinného 

prostUedí dítEte. Rodiče i dítE se tak cítí lépe neţ v poradenském centru. Programy rané 

péče zahrnují depistáţ, podporu rodiny, podporu rozvoje dítEte a metodu zrakové 

stimulace. „Klienty stUedisek rané péče jsou rodiny s dEtmi se zrakovým postiţením ve 

vEku 0-4 roky a rodiny s dEtmi se zrakovým postiţením a kombinovaným postiţením ve 

vEku 0-7 let“ ĚHamadová Ň007, s. 6Řě. Péče o klienty zajiš[uje speciální pedagog, zrakový 

terapeut, který má na starost zrakovou stimulaci, fyzioterapeut, sociální pracovník, 

psycholog a další. „Poradce napUíklad doporučuje a nEkdy i p]jčuje uţitečné hračky 
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a pom]cky, navrhuje vhodnou podporu vývoje dítEte, informuje rodiče o jejich právech 

a nárocích v sociální a zdravotní oblasti“ ĚKochová, aj. 2015, 158).  

Do resortu Ministerstva školství, mládeţe a tElovýchovy ČR patUí 

speciálnEpedagogické centrum (SPC). To „poskytuje poradenské sluţby zejména pUi 

výchovE a vzdElávání ţák] s mentálním, tElesným, zrakovým nebo sluchovým postiţením, 

vadami Ueči, soubEţným postiţením více vadami nebo autismem“ ĚVyhláška č. 7Ň/Ň005 

Sb. § 6ě. „Ţák]m škol zUízených podle § 16 odst. ř školského zákona a školských zaUízení 

jsou poradenské sluţby centra poskytovány pouze v rámci diagnostické péče. Centrum 

poskytuje ţák]m podle vEku první pUímé speciálnEpedagogické a psychologické 

intervence, nem]ţe-li tyto sluţby zajistit škola nebo školské zaUízení, kde je ţák zaUazen“ 

ĚVyhláška č. 7Ň/Ň005 Sb. § 6ě.  

Úkoly SPC jsou následující: „zjiš[uje pUipravenost ţák] na povinnou školní 

docházku, zjiš[uje speciální vzdElávací potUeby ţák] a pUihlíţí pUitom k lékaUskému 

posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné 

podklady pro nastavení podp]rných opatUení pro tyto ţáky a pro jejich zaUazení nebo 

pUeUazení do škol a školských zaUízení a pro další vzdElávací opatUení, vypracovává zprávy 

z vyšetUení a doporučení ke vzdElávání ţák], zajiš[uje speciálnEpedagogickou péči 

a speciálnEpedagogické vzdElávání pro ţáky, kteUí jsou vzdEláváni ve škole, tUídE, oddElení 

nebo studijní skupinE, která není zUízena podle § 16 odst. ř školského zákona nebo kterým 

je stanoven jiný zp]sob plnEní povinné školní docházky, vydává zprávu a doporučení 

podle jiného právního pUedpisu za účelem stanovení podp]rných opatUení na základE 

posouzení speciálních vzdElávacích potUeb ţáka, vydává zprávu a doporučení podle jiného 

právního pUedpisu pro zaUazení ţáka do školy, tUídy, oddElení nebo studijní skupiny zUízené 

podle § 16 odst. ř školského zákona nebo zaUazení nebo pUevedení do vzdElávacího 

programu odpovídajícího vzdElávacím potUebám ţáka, poskytuje kariérové poradenství 

ţák]m, vykonává speciálnEpedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje 

poradenské sluţby se zamEUením na pomoc pUi Uešení problém] ve vzdElávání, 

v psychickém a sociálním vývoji ţák], na zjištEní individuálních pUedpoklad] a vytváUení 

podmínek pro uplatOování a rozvíjení schopností, nadání a na začleOování do společnosti, 

poskytuje pedagogickým pracovník]m a zákonným zástupc]m poradenství v oblasti 

vzdElávání ţák], poskytuje metodickou podporu škole, poskytuje informační, konzultační, 

poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupc]m ţák]“ ĚVyhláška č. 7Ň/Ň005 Sb. 

§ 6ě. 
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 „Na poradenské sluţby stUedisek rané péče a speciálnEpedagogických center 

kontinuálnE navazují sluţby sociální rehabilitace. Klíčovou organizací zabývající se 

sociální rehabilitací zrakovE postiţených jedinc] v České republice, a to a[ po odborné, tak 

spolkové stránce, je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a její jiţ 

samostatnE fungující stUediska Tyflosevis, o.p.s., krajská TyfloCentra o.p.s. a Rehabilitační 

a rekvalifikační stUedisko pro nevidomé DEdina, o.p.s.“ ĚPipeková Ň010, s. Ň6řě. Mezi další 

organizace, které se vEnují zrakovE postiţeným jedinc]m, patUí napU. Knihovna a tiskárna 

pro nevidomé K. E. Macana. Tyto organizace spadají pUeváţnE do neziskového resortu.  

  

2.4 Edukace ţák] se zrakovým postiţením 

Podle zákona č. 561/Ň004, § 16 o vzdElávání dEtí, ţák] a student] se speciálními 

vzdElávacími potUebami a dEtí, ţák] a student] nadaných se dEti a ţáci mohou vzdElávat 

v bEţných mateUských, základních a stUedních školách nebo školách zUízených pro zrakovE 

postiţené ţáky.  

Dle § 33 podporuje pUedškolní vzdElávání „rozvoj osobnosti dítEte pUedškolního 

vEku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tElesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztah]. 

PUedškolní vzdElávání vytváUí základní pUedpoklady pro pokračování ve vzdElávání. 

PUedškolní vzdElávání napomáhá vyrovnávat nerovnomErnosti vývoje dEtí pUed vstupem 

do základního vzdElávání a poskytuje speciálnEpedagogickou péči dEtem se speciálními 

vzdElávacími potUebami“ ĚZákon č. 561/Ň004 Sb., § 33). Cílem pUedškolní výuky je podle 

Hamadové, aj. ĚŇ007, s. řŘě rozvoj zrakových funkcí, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj 

hmatového vnímání, rozvoj čichu a chuti, rozvoj Ueči, rozvoj estetického vnímání, rozvoj 

orientace v prostoru a samostatného pohybu a sebeobsluha.  

Podle Pipekové ĚŇ010, s. 274-Ň75ě patUí ke specifik]m vývoje u zrakovE postiţeného 

jedince pUedškolního vEku následující aspekty: velká potUeba pohybu a aktivity ĚdEti 

nevidomé bývají pasivní, u nEkterých jsou patrné projevy opoţdEní v psychomotorickém 

vývojiě, potUeba sebeprosazení Ěschopnost komunikace a interakce je málo rozvinuta, často 

nedochází k sebeprosazeníě, potUeba vEdomí norem ĚnEkteUí rodiče mají tendenci 

k ochranitelské výchovE nebo naopak autoritáUskému výchovnému styluě, vývoj kresby 

(u zrakovE postiţeného je kresba deformována, linie nenavazují na sebe, nevEnuje detail]m 

pozornostě, rozvoj Ueči Ěvývoj Ueči je často opoţdEn, dochází k potíţím ve fonetické rovinE, 

často dochází ke vzniku dyslálieě, upUednostnEní vizuálního vnímání Ěčasto pUedmEt dítE se 
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zrakovým postiţením obvykle nechápe správnE). Zpravidla m]ţe dítE pUedškolní 

vzdElávání navštEvovat od ň do 6 let, nejdUíve však od Ň let. MateUské školy zUízené pro 

jedince se zrakovým postiţením jsou napU. ve ZlínE, Praze, KladnE, JihlavE, OpavE, 

Českých BudEjovicích, Hradci Králové, BrnE a OpavE. 

PUed vstupem na základní školu jsou velice d]leţitá smyslová cvičení pro celkový 

rozvoj ţákovi osobnosti. „PUi výbEru a organizaci smyslových cvičení musíme vytvoUit 

jedinci se zrakovým postiţením rovnováhu mezi získáváním nových zkušeností 

a uspokojování potUeb, mezi citovou jistotou a vhodnou interakcí s okolím“ ĚBaslerová, aj. 

2012, s. 51). PUi výbEru je d]leţité si uvEdomit, jak dítE vnímá zrakem a o jaké zrakové 

postiţení u nEj jde. PUi práci s dítEtem bychom si mEli stanovit, kdo a kdy bude smyslová 

cvičení provádEt, kde je bude provádEt a jak dlouho. U dEtí, které jsou starší, navýšíme čas 

podle jejich zájmu a jejich schopností. Smyslová cvičení posilují zrakové funkce, a to pUi 

dívání se do dálky nebo do blízka. Vhodnými cvičeními jsou napU. navlékání nebo házení 

krouţk] na tyčku nebo házení míčk] na terč ze suchého zipu. PUi práci s obrázky by mEly 

být výrazné, dostatečnE velké a srozumitelné vodící linie. Pracujeme jak se zrakovou 

pozorností, tak s postUehem či zrakovou pamEtí. PUi práci ţák m]ţe hledat rozdíly, 

pUiUazovat pUedmEty k barvE, napodobovat kresbou, vybarvovat, srovnávat, dokreslovat 

nebo rozlišovat figuru a pozadí. PUi práci s linií by mEl ţák obtahovat napU. prstem nebo 

silným fixem. Cvičení by mEla být zamEUená na zrakovou analýzu a syntézu, kdy ţák napU. 

skládá obrázek z více kus], tUídí pUedmEty dle pokyn] a plní grafomotorická cvičení, která 

jsou d]leţitá pro budoucí psaní. D]leţitý je i rozvoj taktilní stimulace, tedy rozvoj 

a posilování hmatového vnímání. DítE poznává podle hmatu pUedmEty, materiály a Uadí je 

podle intenzity, rozlišuje strukturu, konzistenci a teplotu, vyhledává tvary, provléká, 

zasouvá, šnEruje, zapíná nebo šroubuje. Taktilní hry jsou d]leţité pro nácvik čtení 

Braillské abecedy. V rámci sluchových cvičení m]ţe dítE rozvíjet tento smysl pomocí 

rozeznávání zvuk], m]ţe určovat jejich zdroj, smEr, vzdálenost a hlasitost. Učí se zvuky 

zvíUat, hlasy lidí a sílu a výšku tón]. Pomocí chu[ových a čichových cvičení m]ţe 

poznávat r]zné druhy chutí a v]ní a tyto naučené informace pak spojovat s praktickými 

činnostmi, napU. s orientací v prostoru. Posilování vnímání vlastního tEla a vestibulární 

stimulace spočívá hlavnE v uvEdomování si vlastního tEla a jeho částí. DítE tak cvičí 

rovnováhu a posiluje pravolevou orientace. Pro rozvoj prostorové orientace je d]leţité 

naučit dítE orientační body, vodící linie a prostorové vztahy (nahoUe, dole, vzadu, vepUedu) 

ĚBaslerová, aj. Ň01Ň, s. 50-60). 
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„Základní vzdElávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili potUebné strategie učení a na 

jejich základE byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvoUivE myslet a Uešit 

pUimEUené problémy, účinnE komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní 

zdraví, vytvoUené hodnoty a ţivotní prostUedí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 

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

a uplatOovat je spolu s osvojenými vEdomostmi a dovednostmi pUi rozhodování o své další 

ţivotní dráze a svém profesním uplatnEní“ ĚZákon č. 561/Ň004 Sb., § 44). Základní školy 

zUízené pro jedince se zrakovým postiţením mají rozšíUený plán o pUedmEty speciální péče 

a psaní na počítači. Do pUedmEt] speciální péče patUí výuka prostorové orientace 

a samostatného pohybu, zraková stimulace, pUíprava na čtení a psaní Braillova písma, 

samostatné čtení a psaní a práce s kompenzačními pom]ckami. Školy pro zrakovE 

postiţené jedince jsou dobUe vybaveny didaktickými a metodickými pom]ckami, tUídy jsou 

upraveny podle potUeb ţák] Ěpopisky v BraillovE písmu, kontrastní barevnostě a výhoda je 

i ve vzdElání pedagogických pracovník], tj. tyfloped], kteUí vystudovali magisterské 

studium: speciální pedagogika. Základní školy zUízené pro jedince se zrakovým postiţením 

jsou napU. v Praze, BrnE, Olomouci, Plzni a OpavE.  

Podle vyhlášky č. Ň7/Ň016 Sb. o vzdElání ţák] se speciálními vzdElávacími 

potUebami a ţák] nadaných mohou být ţáci vzdEláváni v základních školách bEţného typu. 

D]leţité faktory, které mohou rodiče ovlivnit v rozhodování, zda dítE nechají vzdElávat 

v bEţné základní škole, jsou „sloţky školní zralosti Ěrozumová, tElesná, sociální a citováě, 

osobnostní vyzrálost dítEte s postiţením, vybavení vybrané školy, umístEní školy, druh 

a stupeO zrakového postiţení a akceptace zrakové vady“ ĚPipeková Ň010, s. Ň77ě.  

BEhem vyšetUení v SPC získá dítE doporučení a zprávu z vyšetUení. Speciální 

pedagog doporučí stupeO podp]rného opatUení, který m]ţe být od 1.-5. stupnE. „Podp]rná 

opatUení prvního stupnE pUedstavují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení 

vzdElávání a jsou poskytována ţákovi, u kterého se projevuje potUeba úprav ve vzdElávání 

nebo školských sluţbách a zapojení v kolektivu. Podp]rná opatUení prvního stupnE nemají 

normovanou finanční náročnost“ ĚVyhláška č. 27/2016 Sb., § Ňě. Je sestaven tzv. plán 

pedagogické podpory (PLPP). „Podp]rná opatUení druhého aţ pátého stupnE se poskytují 

na základE doporučení školského poradenského zaUízení a s informovaným souhlasem 

zletilého ţáka nebo zákonného zástupce ţáka“ ĚVyhláška č. 27/2016 Sb., § Ňě.  

Na základE doporučení ze SPC se zpracovává individuální vzdElávací plán (IVP). 

IVP je závazný dokument, který popisuje speciální vzdElávací potUeby ţáka. Obsahuje 
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údaje o druhu a stupni podp]rných opatUení, identifikačních údajích ţáka, úpravách obsahu 

vzdElávání, o časovém a obsahovém rozvrţení, úpravách metod a forem výuky, 

o moţnostech hodnocení ţáka, popU. úpravách vzdElávacích výstup] ţáka. IVP musí být 

vypracováno nejpozdEji do jednoho mEsíce od doručení doporučení SPC na adresu školy, 

kterou ţák navštEvuje. IVP zpracovává vEtšinou tUídní učitel ţáka, spolupracuje 

s asistentem pedagoga (AP), se SPC, ţákem a zákonnými zástupci. 

ůP „pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi pUi organizaci a realizaci 

vzdElávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení ţáka do všech činností 

uskutečOovaných ve škole v rámci vzdElávání včetnE poskytování školských sluţeb. AP 

pracuje podle potUeby se ţákem nebo s ostatními ţáky tUídy, oddElení nebo studijní skupiny 

podle pokyn] jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním“ ĚVyhláška 

č. 27/2016 Sb., § 5ě.  

 

2.5 Podp]rná opatUení ve výuce 

„Výuka ţák] se zrakovým postiţením má svá specifika a chceme-li dosáhnout 

úspEchu ve vzdElávacím procesu tEchto osob, je vhodné dodrţovat určité zásady“ 

ĚPipeková Ň010, s. ŇŘ0ě. Mezi nE patUí napU. tematické propojení, názornost, 

nevyčleOování, vyuţívání skupinové práce. Pouţíváme jasný a strukturovaný popis 

a výklad, dítEti umoţníme vyšší časovou dotaci na práci, která se podle potUeby navýší 

o 50-100 %, verbalizujeme, respektujeme potUeby ţáka, vyuţíváme evaluaci a zpEtnou 

vazbu, zda ţák rozumEl, pouţíváme pUi práci vhodné kompenzační a speciální pom]cky, 

podporujeme a posilujeme klíčové kompetence a dodrţujeme zrakovou hygienu ĚPipeková 

2010, s. 280).  

Ve tUídE by mEl být jedinec se zrakovým postiţením optimálnE umístEn. D]leţitá 

hlediska, která bychom mEli jako učitelé respektovat, jsou správné osvEtlení a volba 

optimálního pracovního místa pro zrakovE postiţeného ţáka. Učitel a ţákovi spoluţáci by 

mEli být informování o postiţení ţáka, o jeho znevýhodnEní a potUebách bEhem vyučování. 

Vyučující by si mEl sám vyhledávat informace o typu postiţení a pUípadnE by mohl vyuţít 

speciálních pedagog] ze SPC. „Ţivot s postiţením zraku lze pUiblíţit také spoluţák]m, 

nejlépe v biologii, fyzice a občanské nauce. Ideální je pouţití simulačních brýlí, 

videozáznam] z volnočasových aktivit zrakovE postiţených nebo moţnosti záţitkové 

pedagogiky, aby mEli spoluţáci pUedstavu o svEtE vidEném očima svého spoluţáka 

s postiţením“ ĚHamadová aj. Ň007, s. 107ě. Jedinec se zrakovým postiţením by mEl být 



 

37 
 

schopen upUesnit, jak vidí, jaké kompenzační pom]cky pouţívá a jaké potíţe ve výuce 

nebo ve školní druţinE má. D]leţitá je motivace ţáka. Pokud se necítí komfortnE 

a nepohodlnE, je tUeba to Uešit okamţitE Ěpokud je to moţné). MEli bychom ţáka 

s postiţením zraku začleOovat do všech aktivit, aby se cítil ve tUídE dobUe. Ţák m]ţe být 

hodnocen slovnE, protoţe slovní hodnocení lépe pUiblíţí aktuální úroveO vEdomostí 

v kaţdém výukovém pUedmEtu.  

Výuka je často pro nezkušeného pedagoga velikou pUekáţkou a velkou neznámou, 

proto je vhodné zp]soby výuky s ţákem konzultovat a na základE jeho poţadavk] výuku 

uzp]sobit. „V ohledu na vybavenost názornými pom]ckami ĚnapU. modely do biologie, 

reliéfní mapyě a potUebami ĚnapU. sada rýsovacích potUeb pro nevidoméě jsou vzhledem 

k jejich finanční náročnosti speciální školy vybaveny lépe neţ bEţné školy“ ĚHamadová, 

aj. 2007, s. 110).  

PUi jazykových a humanitních pUedmEtech je velice d]leţitá vycvičená pamE[ 

zrakovE postiţeného, technika zápisu a technika tUídEní informací. V této oblasti je také 

d]leţitá zpEtná kontrola a verbalizace všeho, co se ve tUídE dEje. Učitel by se mEl naučit 

slova, kterým dEti nerozumEjí, hláskovat a vysvEtlit je. PUi práci s textem je potUeba 

vycházet ze zkušeností ţák]. Slabozrakým ţák]m často stačí jen zvEtšení textu. V tomto 

pUípadE je vhodné pouţít tzv. bezpatkové písmo, na které je dítE zvyklé. NejčastEji 

se pouţívá font písma ůrial. Nevidomí ţáci vyuţívají pro záznamy z hodin Picht]v stroj, 

který vytlačuje body písmen Braillovy abecedy. Čím dál častEji nevidomí vyuţívají 

speciálnE vybavený počítač s hlasovým výstupem. Vhodné je materiál ţákovi poskytovat 

na USB flash disku. Braillovo písmo se učí jiţ v prvním ročníku základní školy zUízené pro 

jedince se zrakovým postiţením za pomoci speciálních didaktických pom]cek. V rámci 

podp]rných opatUení by dítEti mohl v tEchto pUedmEtech pomoci hlavnE asistent pedagoga, 

který by mu mohl výrazy, které nezná, vysvEtlit a nadiktovat. BEhem výuky je d]leţité 

respektovat prostorové uspoUádání tUídy a pracovní místa ţáka.  

PUedmEty, které jsou často jen o výkladu Ěprvouka, vlastivEda, pUírodopisě, by mEly 

být prokládány činnostními prvky, aby byli ţáci, nejen se zrakovým postiţením, dobUe 

motivováni. V pUírodních vEdách často musíme vyuţít názorné hmatové ukázky, které 

si ţák m]ţe individuálnE prohlédnout. Mapy s r]znými kartografickými symboly je 

d]leţité pomocí fixu označit tak, aby na nE slabozraký ţák vidEl, a pro nevidomé ţáky je 

nutné vyuţít reliéfní hmatové mapy. V matematice je d]leţité vyuţívat trojrozmErné 

didaktické pom]cky pro pochopení roviny a prostoru. K početním úkol]m stačí pro 
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slabozraké zajistit kalkulačku s velkým displejem a pro nevidomé kalkulačku s hlasovým 

výstupem. BEhem r]zných pokus] v prvouce, pUírodovEdE či vlastivEdE musíme být velice 

obezUetní a zajistit bezpečnost všem dEtem. V rámci podp]rných opatUení pak respektovat 

„specifika podmínek, které usnadní vzdElávání ţáka, včetnE moţností vyuţívání 

speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pom]cek a postup]“ 

(Vyhláška č. 27/2016 Sb.) 

V hudební, výtvarné a pracovní výchovE často vyuţíváme kreativitu ţák]. Pro 

zrakovE postiţené ţáky je vhodné vyuţití dramatizace či pohybového doprovodu. D]raz 

klademe na rytmus, improvizaci, správné drţení tEla a rozvoj jemné a hrubé motoriky. PUi 

hudební, výtvarné a pracovní výchovE bychom mEli respektovat ţákovy moţnosti 

a pomoci mu v pUesunech po tUídE. V tEchto pUedmEtech je vhodné vyuţívat skupinové 

práce.  

BEhem tElesné výchovy musíme respektovat všechna omezení, která jsou spojená se 

zrakovou vadou. Je dobré zapojit ţáka do všech aktivit, aby nebyl vyčleOován z kolektivu. 

V tomto pUedmEtu bude velice ţádoucí pomoc asistenta pedagoga, který bude nápomocen 

ve všech cvičebních úkonech, a[ uţ jde o nástup, rozcvičku, hlavní část i závEr hodiny.  

 

2.6 Kompenzační pom]cky pro zrakovE postiţené 

D]leţitou roli v ţivotE ţák] se zrakovým postiţením hrají kompenzační pom]cky. 

Kompenzační pom]cka je nástroj, pUístroj nebo zaUízení, které je vymyšleno a speciálnE 

vyrobeno pro kaţdý stupeO zrakového postiţení a usnadOuje ţák]m ţivot. „V souvislosti se 

vzdEláváním zrakovE postiţených a integračními trendy současnosti je nutné zmínit 

speciální pom]cky, které zrakovE postiţeným ţák]m výraznE pomáhají v edukačním 

procesu“ ĚHamadová aj. Ň007, s. 11Řě. VýbEr speciálních pom]cek záleţí na jeho funkci 

a stupni zrakového postiţení. Kompenzační pom]cky m]ţeme rozdElit na pom]cky pro 

informatiku a komunikaci, pom]cky k orientaci ĚnapU. bílá h]lě, pom]cky pro kaţdodenní 

ţivot Ěozvučené hodiny, telefon se speciálním softwarem apod.ě, pom]cky pro vzdElávání 

ĚnapU. Picht]v strojě a pom]cky nebo speciálnE uzp]sobené hry ĚnapU. karty označené 

Braillským písmem). 

Pom]cky se dají podle Moravcové ĚŇ007ě rozdElit na optické, neoptické 

a elektronické. Mezi elektronické kompenzační pom]cky patUí napU. telefon s hlasovým 

výstupem, notebook se speciálním softwarem, kamerové a digitální televizní lupy apod. 
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Neoptické pom]cky ĚnapU. osvEtlení, barvy, barevné filtry, stojánky na čtení, sklopné 

desky, psací pom]cky a pom]cky pro záznam poznámek) pomáhají ţák]m napU. 

v orientaci v prostoru, v učebnici nebo na mapE. Úkol pedagoga je zajistit ţákovi správnou 

zrakovou hygienu a návyky, a[ uţ v orientaci po škole, ve tUídE nebo na pracovní ploše. 

Je nutné uzp]sobit i zapisování poznámek napU. na PichtovE stroji Ěviz obrázek č. 5) nebo 

mikrofixem, který má širší stopu pUi psaní ĚzvEtšené písmo, širší Uádkování a linky 

v sešitech, šablona s okénky). „Optické pom]cky jsou vyuţívány ve vEtšinE pUípad] 

za účelem zvEtšení obrazu v souvislosti s dosaţením vyšší zrakové výkonnosti“ 

ĚR]ţičková Ň015, s. 1Ň7ě. Do optických pom]cek Uadíme lupy, hyperokuláry 

a dalekohledové systémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. – Picht]v stroj ĚTyflokabinet, Ň017ě 
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3 Metodika práce asistenta pedagoga u jedince se zrakovým postiţením  

V kapitole popisujeme, kdo je asistent pedagoga a jaké jsou jeho hlavní činnosti. 

Dále se budeme vEnovat tomu, jak asistent pedagoga m]ţe pomoci ţákovi na 1. stupni 

základní školy v jednotlivých pUedmEtech a co je potUeba bEhem vyučování zajistit.  

 

3.1 Vymezení pojmu asistent pedagoga  

Podle Vyhlášky č. Ň7/Ň016 Sb., o vzdElání ţák] se speciálními vzdElávacími 

potUebami a ţák] nadaných, § 5 je asistent pedagoga jedním z podp]rných opatUení pUi 

vzdElávání ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami, mezi které patUí i ţáci 

se zrakovým postiţením. ůsistent pedagoga je druhým pedagogickým pracovníkem 

ve tUídE, je tedy zamEstnancem školy a p]sobí ve tUídE, v níţ je vzdEláván ţák se 

speciálními vzdElávacími potUebami. ůsistent pedagoga je podporou a „pomáhá jinému 

pedagogickému pracovníkovi pUi organizaci a realizaci vzdElávání, podporuje samostatnost 

a aktivní zapojení ţáka do všech činností uskutečOovaných ve škole v rámci vzdElávání, 

včetnE poskytování školských sluţeb“ ĚVyhláška č. Ň7/Ň016  Sb. § 5ě. 

Hlavní funkcí asistenta pedagoga je podpoUit začlenEní ţák] se speciálními 

vzdElávacími potUebami do hlavního vzdElávacího proudu. Jeho činnosti nejsou zamEUené 

pouze na individuální pomoc ţákovi, ale pomáhá spolu s učitelem vytváUet pozitivní 

sociální vazby pUi začleOování ţáka se speciálními vzdElávacími potUebami do školního 

a tUídního kolektivu. 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga podle Vyhlášky č. Ň7/Ň016 Sb. o vzdElání 

ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami a ţák] nadaných, jsou „pomoc pUi výchovné 

a vzdElávací činnosti a pomoc pUi komunikaci se ţáky, zákonnými zástupci ţák] 

a s komunitou, ze které ţák pochází, pomoc ţák]m v adaptaci na školní prostUedí, pomoc 

ţák]m pUi výuce a pUi pUípravE na výuku, ţák je pUitom veden k nejvyšší moţné míUe 

samostatnosti, nezbytná pomoc ţák]m pUi sebeobsluze a pohybu bEhem vyučování a pUi 

akcích poUádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského 

rejstUíku uskutečOuje vzdElávání nebo školské sluţby“ ĚVyhláška č. Ň7/Ň016 Sb. § 5ě. 

Chybou celého pojetí asistenta pedagoga je to, ţe pracuje často jen s inkludovaným 

(od slova inkluze) ţákem a nevEnuje se tUídE jako celku, sedí izolovanE s ţákem mimo dEní 

ve tUídE, jeho pUítomnost ve tUídE ruší a nabourává klima tUídy. Místo pomocníka je často 

vnímán jako problémový faktor ĚRodina a škola Ň017ě. 
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Podle Zákona č. 56ň/Ň004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmEnE nEkterých 

zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis], § Ň0 m]ţe být asistent pedagoga kaţdý, kdo splOuje 

následující poţadavky: plná zp]sobilost, bezúhonnost, odborná kvalifikace, zdravotní 

zp]sobilost, znalost českého jazyka.  

„ůsistent pedagoga, který vykonává pUímou pedagogickou činnost ve tUídE, ve které 

se vzdElávají dEti nebo ţáci se speciálními vzdElávacími potUebami, získává odbornou 

kvalifikaci:  

 vysokoškolským vzdEláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických vEd, 

 vysokoškolským vzdEláním získaným studiem jiného akreditovaného 

studijního programu, vzdEláním v programu celoţivotního vzdElávání 

uskutečOovaném vysokou školou a zamEUeném na pedagogiku, studiem 

pedagogiky nebo absolvováním vzdElávacího programu pro asistenty 

pedagoga uskutečOovaného vysokou školou nebo zaUízením pro další 

vzdElávání pedagogických pracovník]. 

 vyšším odborným vzdEláním získaným ukončením akreditovaného 

vzdElávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdElání 

s pedagogickým zamEUením, 

 vyšším odborným vzdEláním získaným ukončením jiného akreditovaného 

vzdElávacího programu, vzdEláním v programu celoţivotního vzdElávání 

uskutečOovaném vysokou školou a zamEUeném na pedagogiku, studiem 

pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga, 

 stUedním vzdEláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdElávacího 

programu stUedního vzdElávání v oboru vzdElání s pedagogickým zamEUením 

nebo 

 stUedním vzdEláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného 

vzdElávacího programu stUedního vzdElávání, vzdEláním v programu 

celoţivotního vzdElávání uskutečOovaném vysokou školou a zamEUeném 

na pedagogiku, studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga“ 

ĚZákona č. 56ň/Ň004 Sb, § Ň0ě. 
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ůsistent pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce, získává odbornou 

kvalifikaci:  

 vzdEláním jako pro asistenty pedagoga pro vzdElávání, 

 „stUedním vzdEláním s výučním listem získaným ukončením vzdElávacího 

programu stUedního vzdElávání a studiem pedagogiky, 

 stUedním vzdEláním získaným ukončením vzdElávacího programu stUedního 

vzdElávání v oboru vzdElání zamEUeném na pUípravu asistent] pedagoga, 

 stUedním vzdEláním získaným ukončením vzdElávacího programu stUedního 

vzdElávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga, nebo 

 základním vzdEláním a studiem pro asistenty pedagoga“ ĚZákona č. 56ň/Ň004 

Sb, § Ň0ě. 

Novela Vyhlášky č. Ň7/Ň016 o vzdElávání ţák] se speciálními vzdElávacími 

potUebami a ţák] nadaných, ve znEní účinném od 1. 1. Ň01Ř v souladu se zákonem 

o pedagogických pracovnících, rozdElila asistenty pedagoga na asistenty, kteUí poskytují 

vyšší úroveO pedagogické podpory učitel]m i ţák]m. Ti jsou pak ohodnoceni v Ř. platové 

tUídE, která se dle praxe a pUi plném úvazku pohybuje v hrubé mzdE od 1ř.Ř50 Kč 

do Ň5.ŇŇ0 Kč. ůsistenti, kteUí vykonávají pouze pomocné výchovné práce, dostávají 

od školy dotace pouze v 5. platové tUídE, která se dle praxe a pUi plném úvazku 

pohybuje od 1ň.ň60 Kč do 1Ř.700 Kč ĚKupní síla Ň01Řě. 

Asistent pedagoga by mEl mít na svém pracovišti stálé místo a zázemí. Jako nový 

člen učitelského sboru by mEl dostat klíče od prostor, které ke své práci vyuţívá. MEl 

by být pUedstaven celému pedagogickému sboru i pracovník]m školy. PUedstaven by mEl 

být hlavnE učitelce či učitelovi, u kterého bude provádEt asistenci, a taktéţ ţák]m dané 

tUídy a ţákovi se speciálními vzdElávacími potUebami. Ihned na začátku pracovního 

pomEru je tUeba domluvit se na nastavení pravidel oslovování asistenta pedagoga. Forma 

oslovování je na dohodE mezi učitelem a asistentem. ůsistent pedagoga by mEl mít pUístup 

ke všem informacím, které se prostUednictvím hromadných   e-mail] posílají všem 

zamEstnanc]m školy. SamozUejmostí je seznámení se se strukturou školy, se školním 

vzdElávacím programem, školním Uádem a informovanost o závaţnosti postiţení 

u ţáka/ţák] se speciálními vzdElávacími potUebami. Ihned pUi nástupu by mEl být asistent 

pedagoga poučen o bezpečnosti pUi práci a mlčenlivosti. S tUídním učitelem by pak mElo 
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být dohodnuto i to, jak a kdy bude hodnocena práce asistenta pedagoga a práce dEtí, které 

mají speciálnE vzdElávací potUeby.  

 

3.2 Kompetence asistenta pedagoga 

Kaţdý asistent pedagoga by si mEl taktéţ uvEdomit své kompetence. Jako první 

bychom mohli definovat kompetence k učení. Je ţádoucí, aby se ůP v rámci zamEstnání 

stále sebezdokonaloval a pracoval na své osobnosti. Učil se od zkušenEjších a kriticky 

hodnotil své vlastní zkušenosti. V rámci kompetencí k Uešení problém] je vhodné, aby 

AP zdokonaloval i svou fyzickou zdatnost a mEl pUirozenou autoritu. PUi problému, který 

nezvládá, je vhodné, aby se naučil vyhledávat odbornou pomoc a problém Uešil ihned napU. 

s dalšími pracovníky školy. V rámci komunikativních kompetencí má být empatický, 

vyuţívat techniky aktivního naslouchání a v nEkterých pUípadech vyuţít i prvky 

alternativní a augmentativní komunikace. V kompetencích sociálních a personálních 

by mEl být schopen pracovat v týmu, zprostUedkovat komunikaci mezi učitelem a rodiči 

ţáka, být d]sledný a poskytovat všem pedagog]m podporu. Ve spolupráci s tUídním 

učitelem má podporovat dobré vztahy ve tUídE a znát svá práci a povinnosti. Pracovní 

kompetence ůP zahrnuje schopnost ovládání moderních technologií, znalost základ] 

pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky (Morávková aj. Ň015, s. 67-72). 

 

3.3 Osobnost asistenta pedagoga 

Podle Morávkové, aj. ĚŇ015ě má mít ůP kladný vztah k ţákovi i k tUídnímu učiteli. 

BEhem komunikace má být pozitivnE naladEn, a to za všech okolností. PUi vzájemné 

interakci s učitelem má probíhat vzájemná úcta, pochopení, empatie a pUedvídavost. 

AP by se mEl pUi své práci vyvarovat i haló efektu, tím myslíme nenechat se ovlivnit 

všeobecným a často prvním dojmem, který na nás p]sobí v rámci sociální percepce 

ĚStrnadová Ň007ě. 

Asistent pedagoga vyuţívá znalosti z problematiky vzdElávání ţák] se speciálními 

vzdElávacími potUebami, znalosti z metodiky práce dle druhu postiţení či znevýhodnEní, 

znalosti v katalogu podp]rných opatUení, posudk] poradenských pracoviš[, rodiny 

a obecných právních norem ĚMorávková, aj. 2015, s. 50-64). 

V oblasti zájmu o práci a plnému pracovnímu nasazení není vţdy ţádoucí, aby byl 

ţák a asistent pedagoga nerozlučnou dvojicí. Zde hovoUíme hlavnE o ţákovE pohodlnosti 
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a spoléhání se jen na asistenta pedagoga. Asistent pedagoga dennE učí ţáka k samostatnosti 

a kolektivní práci. Další oblastí je trpElivost, vytrvalost a d]slednost. Tyto vlastnosti jsou 

pro asistenta pedagoga velice d]leţité. Často pro nEj m]ţe být práce s ţákem zdlouhavá. 

UspEchanost či dokončení úkolu asistentem nevede ţáka k samostatnosti ani k úspEchu. 

ůsistent pedagoga je stejnE jako pedagog v neustálém psychickém a emočním tlaku. Proto 

je zde zapotUebí, aby jeho osobnost byla odolná a citovE vyváţená. D]leţitá je duševní 

hygiena, relaxace a profesionalita. Ţidková, aj. (2003, s. 6-11ě uvádí, ţe nejvíce psychicky 

náročné situace jsou nízká motivovanost ţák], strach o jejich bezpečnost a psychická 

náročnost bEhem vyučování. Na základE jejich studie vykazuje 10 % pedagogických 

pracovník] pUíznaky syndromu vyhoUení. Wood (2002, s. 1-8ě vysvEtluje, ţe v rámci 

syndromu vyhoUení je nejvíce zasaţena oblast osobnosti a emočního vyčerpání 

pedagogického pracovníka, a to více u muţ] neţ u ţen.  

Další oblastí je pečlivost a svEdomitost, kdy by se pedagog mEl na asistenta 

pedagoga spolehnout v d]slednosti, odpovEdnosti a sebekontrole. AP by mEl být rozhodný 

a nečekat vţdy jen na pokyn pedagoga, mEl by být schopný organizovat a plánovat určité 

činnosti, snaţit se začlenit ţáka se speciálními vzdElávacími potUebami do celého kolektivu 

tUídy a posilovat tak i pozitivní vazby mezi ţáky jak ve školních, tak mimoškolních 

aktivitách ĚMorávková aj. 2015, s. 50-64).  

Rizika pUi práci asistenta pedagoga jsou napU. špatnE nastavená pravidla, míra 

tolerance, nesprávná motivace ţáka, časté kárání, nesmyslné poţadavky na ţáka, pUehnaná 

péče, pUílišná citová vazba na ţáka, špatná komunikace v týmu mezi ţákem, učitelem 

a asistentem pedagoga. 

 

3.4 Organizační podmínky 

Po pUijetí dítEte na základní školu by mEly být zodpovEzeny tyto otázky: Jakým 

zp]sobem bude dítE vzdEláváno Ěv Braillském písmu či černotisku)? Bude nutná podpora 

asistenta pedagoga? Které pom]cky bude dítE pouţívat? Kde bude mít dítE své pracovní 

místo a jakým zp]sobem bude pro speciální potUeby upraveno? Jak bude osvEtlena 

pracovní plocha? V jakém rozsahu budou hodiny speciálnEpedagogické péče – prostorová 

orientace, sebeobsluha, práce s kompenzačními pom]ckami, tyflografika?  

Poučení o tom, jak pracovat s jedincem se zrakovým postiţením, by mEl provést 

pracovník speciálnEpedagogického centra pUímo v základní škole, a to u učitel] a asistent] 



 

45 
 

pedagoga, kteUí vzdElávají ţáka se zrakovým postiţením. ůsistent pedagoga pracuje vţdy 

podle pokyn] učitele, protoţe odpovEdnost výuky pUísluší vyučujícímu ĚBaslerová, 

aj. 2012, s. 46-47). 

 

3.5 Metodika práce asistenta pedagoga  

„PUíchod dítEte se zrakovým postiţením je pro ostatní dEti zpravidla nEčím novým, 

neobvyklým, je proto potUeba poskytnout jim informace odpovídající jejich vEku“ 

ĚBaslerová, aj. Ň01Ň, s. 47ě. Období od šesti do jedenácti let, tj. první stupeO základní 

školy, znamená pro dEti velké zmEny v denním Uádu a v nárocích, které jsou na nE kladeny, 

proto je napU. d]leţité jim ukázat pom]cky, které jedinec se zrakovým postiţením pouţívá, 

a naučit je, jak mu pomáhat ĚFinková, aj. 2007, s. 125). 

ůsistent pedagoga pomáhá pUi zajištEní pUehledného a členitého prostUedí, pečlivE 

seznamuje ţáka s pracovní plochou a sklopnou deskou, eliminuje zrakový deficit, pomáhá 

se správným výbErem učebnic a vhodných kreslicích a psacích potUeb, pUi orientaci 

na pracovní ploše, sleduje psací návyky ţáka, dohlíţí na ţák]v bezpečný pohyb, pomáhá 

mu pUi pUekonávání pUekáţek, a to zejména pUi hodinách tElesné výchovy ĚJanková, 

aj. 2015, s. 27-29). 

„U ţák] se zrakovým postiţením je velmi d]leţitá i tzv. nepUímá práce asistent] 

pedagoga, tj. pomoc pUi pUípravE pom]cek. Nezastupitelná je role asistenta pedagoga pUi 

výcviku ve speciálních činnostech, kdy pracuje pod vedením Ěsupervizíě speciálního 

pedagoga SPC. V této souvislosti je tUeba zd]raznit, ţe nelze zamEOovat nebo nahrazovat 

podp]rná opatUení z oblastí speciálních pom]cek podporou asistentem pedagoga“ 

(Janková, aj. Ň017, s. 40ě. 

BEhem vyučování vyuţívá ţák se zrakovým postiţením didaktické pom]cky, 

speciálnE didaktické pom]cky a kompenzační pom]cky (viz kapitola 2.5). Didaktické 

pom]cky jsou k dispozici všem ţák]m. „Vyuţívání didaktickým pom]cek pomáhá ţákovi 

pUi získávání vEdomostí a dovedností, zvyšuje efektivitu školní práce, rozvíjí logické 

myšlení, pamE[, udrţuje pozornost, vzbuzuje ţák]v zájem a motivuje ho k činnosti, 

podnEcuje zvEdavost, rozvíjí zrakové i sluchové vnímání, hrubou i jemnou motoriku“ 

ĚJanková, aj. Ň015, s. 64ě. VEtšinu pom]cek m]ţeme zakoupit nebo vyrobit. „Úkolem 

asistenta pedagoga je nabízet ţákovi rozmanité pUedmEty z r]zných oblastí ţivota, 

se ţákem si je prohlíţet a slovnE komentovat tak, aby si ţák o pUedmEtu vytvoUil ucelenou 
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pUedstavu“ ĚJanková, aj. Ň015, s. 65ě. SpeciálnE didaktické pom]cky jsou upraveny pro 

ţáka se zrakovým postiţením, a[ uţ podle daného vEku, či daného postiţení. Vyuţívány 

jsou hlavnE formy hmatového a sluchového vnímání. PUi všech činnostech, kdy ţák pracuje 

se speciálnE didaktickými pom]ckami, má nezastupitelnou roli asistent pedagoga, který učí 

ţáka, jak s danou pom]ckou pracovat. K rozvoji čichu m]ţeme napU. vyrobit jednoduché 

sáčky s koUením, s bylinkami. K rozvoji sluchu pak m]ţeme pouţít r]zné zvonečky, 

rolničky. Rolničky se vyuţívají společnE s provázkem vyznačujícím cestu k pracovnímu 

místu ţáka se zrakovým postiţením ĚJanková, aj. Ň015, s. 65-66). Pom]cky, které m]ţeme 

vyuţít pro hmatové vnímání, jsou napU. zavaUovací sklenice, pet lahve apod. M]ţeme dEti 

vést k tomu, aby vhazovaly nebo vyhazovaly pUedmEty do skleničky dle pokyn]. „DítE 

trénuje úchop palec–ukazovák, palec–prostUedník“ ĚBaslerová, aj. 2012, s. 61). Pro rozvoj 

hmatového vnímání, které je d]leţité pro čtení Braillského písma, ţák m]ţe procvičovat 

i navlékání korálk] na drátek či tkaničku, m]ţe tUídit vEci podle povrchu materiál], podle 

pUírodnin, podle tvar], m]ţe pUedmEty rozdElovat podle velikosti, podle geometrických 

tvar], m]ţe šroubovat krabičky od krém], zavírat a otevírat pet lahve, šroubovat velké 

matky a šrouby nebo proplétat pUedmEty na dráze vyrobené z drátk], m]ţe mačkat papír na 

koule, m]ţe modelovat, vyšívat nebo pracovat s n]ţkami. Pro dEti jsou také zajímavé 

plastické obrázky, které rozšíUí hlavnE hmatovou zkušenost, získají pUedstavu o velikosti 

apod. Pro výuku čtení a psaní bodového písma se pouţívají šestibodové figurkové systémy 

jako je míčový šestibod, korálkový šestibod apod. ĚBaslerová, aj. Ň01Ň, s. 61-70).  

U ţák] se zrakovým postiţením bEţnE vyuţíváme sebehodnocení, které je d]leţité 

pro posílení sebevEdomí a pro asistenta pedagoga či učitele je to dobrá zpEtná vazba, jak se 

dítE bEhem dne cítilo. K sebehodnocení m]ţeme vyuţít tzv. náladomEr, kdy dítE pomocí 

kolíčku kaţdé ráno zaznamená, jak se aktuálnE má. NáladomEr m]ţe napU. vypadat jako 

soubor tUí kvEtin, jedna se smEje, druhá je neutrální, tUetí se mračí. Náladu ţák zanese pUed, 

ale i po vyučování, ůP i učitel tak mají zpEtnou vazbu, jak se ţák pUes den cítil a zda se 

jeho nálada v pr]bEhu dne zlepšila, zhoršila či z]stala stejná. 

PUi hodnocení práce nehodnotíme úpravu textu, pUesnost rýsování, pUesnost na mapE, 

úkony, které dítE nemá dElat bEhem tElesné výchovy. V pracovních činnostech 

respektujeme nepUesnost, v naukových pUedmEtech jiné formy zápisu ĚnapU. na diktafoně 

a respektujeme individuální únavu ţáka ĚJanková, aj. Ň015, s. 7Ř-89). 
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3.6 Metodika práce asistenta pedagoga v jednotlivých pUedmEtech 

Na prvním stupni základní školy je obsah učiva rozdElen do sedmi následujících 

vzdElávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a anglický jazyk, 

Matematika a její aplikace – matematika, Informační a komunikační technologie, ČlovEk 

a jeho svEt – prvouka, pUírodovEda, vlastivEda, UmEní a kultura – hudební a výtvarná 

výchova, ČlovEk a zdraví – tElesná výchova, ČlovEk a svEt práce – pracovní činnosti 

ĚJanková, aj. Ň017, s. 41ě. 

 

Jazyk a jazyková komunikace  

„V počátečním čtení ţák] pracujících pUeváţnE zrakem pouţíváme stejné metody 

nácviku jako u ţák] intaktních. Je moţné tedy učit metodou analyticko-syntetickou, 

genetickou i globální. Záleţí na zvyklostech ve škole a zkušenosti učitele. Kaţdá metoda 

má své pUíslušné učebnice a své klady a zápory“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 41ě. Ţákovi v první 

tUídE zvEtšujeme písmena podle jeho potUeb. Ve vyšších ročnících zvEtšujeme celé texty 

a v nEkterém pUípadE je pUepisujeme podle kvality tisku a kopie. PUi skládání slov či vEt 

by ţák mEl mít vlastní písmena. Text musí mít vEtší mezery a vEtší prostor pro doplOování. 

Asistent pedagoga v tomto pUípadE pomáhá učiteli nejvíce s pUípravou a pUepisem textu, 

kopírováním a pUekreslováním obrázk] a výrobou didaktických pom]cek. NEkteré 

učebnice jsou i v elektronické podobE, ţák tedy m]ţe pracovat i na počítači. Cílem nácviku 

čtení je d]leţité, aby ţák se zrakovým postiţením chápal význam všech slov a četl 

s porozumEním. Jiţ od tUetí tUídy základní školy je dítE schopno vyuţívat kompenzační 

pom]cky Ělupyě. „ůsistent pedagoga pom]ţe ţákovi s pUípravou pom]cky i s jejím 

pouţíváním“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 4ňě. Učitel i asistent pedagoga by si mEli uvEdomit, ţe 

čtení je pro zrakovE postiţeného ţáka velice náročnou činností, proto bychom nikdy 

nemEli hodnotit jeho rychlost. PUi čtení by mEl ţák pouţívat sklopnou desku, abychom 

pUedcházeli neustále sklonEné hlavE, a mEli bychom zvolit i správné osvEtlení Ěintenzita, 

kontrastě. PUi psaní je nejd]leţitEjší zvolit tu nejlepší psací potUebu. „Zpočátku volíme 

mEkkou tuţku, pastelky, které zanechávají tlustou a kontrastní stopu. Pro upevnEní 

správného úchopu psacího prostUedku vyuţijeme navlékací trojhranné drţátko na fix nebo 

pastelku“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 44ě. Ţáka necháme psát na formát ů4, popUípadE vEtší. 

Veliký d]raz klademe na správné sezení a špetkový úchop. PUi grafomotorických obtíţí 

procvičujeme a uvolOujeme ramenní kloub, loketní kloub, zápEstí a všechny prsty. Ţákovi 

by mElo být kaţdé písmeno d]kladnE popsáno. Písmeno m]ţe modelovat, kreslit do mouky 
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nebo do písku. Po procvičení písmene pUejdeme do písanky, ta m]ţe být nakopírovaná dle 

potUeby ţáka. „Vyrobit písanky vyhovující ţákovi i s pUedepsanými písmeny, to je úkol pro 

asistenta pedagoga“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 44ě. BEhem psaní je vhodné vyuţívat sešity se 

širokým Uádkováním asi 5 cm. Tyto sešity nEkteUí ţáci vyuţívají bEhem celé školní 

docházky. PUi psaní by ţák mEl kontrolovat, co píše, ovšem tato činnost je pro jedince se 

zrakovým postiţením velice náročná. „Nácvik a pravidelné uplatOování popsané kontroly 

je opEt úkol pro asistenta pedagoga“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 44ě. PUi diktování nEjakého 

textu musíme respektovat tempo ţáka se zrakovým postiţením a musíme respektovat 

i délku textu.  

Čtení a psaní nevidomých bychom mohli rozdElit na tUi části, a to na pUedslabikáUové 

období, výuku čtení Braillského písma a výuku psaní Braillova písma. V pUedslabikáUovém 

období musíme nejdUíve naučit dítE pracovat se svým hmatem (viz kapitola 3. 4). 

„K počátečnímu čtení pouţíváme kolíčkový šestibod, jednoUádkovou a pozdEji tUíUádkovou 

písanku. Jsou to dUevEné nebo umElohmotné desky s vyvrtanými otvory pro vkládání 

kolíčk] nebo nýtk]“ ĚJanková, aj. Ň017, s. 47ě. Další pom]ckou pUi čtení jsou čtecí fólie, 

na kterých jsou body výraznEji vytlačeny. PUi čtení Braillského písma je d]leţité oddElovat 

jednotlivé znaky od sebe, udrţet linii a plynule pUejít prsty na další Uádek. Ţáci v pozdEjším 

vEku mohou vyuţívat i knihovny speciálnE určené pro zrakovE postiţené. PUi čtení 

Braillova písma nejdUíve vyvodíme hlásku sluchovE, poté definujeme kombinaci bod], 

které písmeno tvoUí a následnE ţák spojuje nejprve slabiky, slova a nakonec vEty. Neustále 

dbáme na správnou techniku čtení a pr]bEţnE ji kontrolujeme. PUi psaní Braillova písma se 

ţáci nejprve seznamují s písmeny, které jsou pUevedené na body, a poté se seznamují 

s Pichtovým strojem, který nevidomým ţák]m umoţOuje psát text v BraillovE písmu. Ţák 

se musí naučit stroj ovládat, a to hlavnE pUi vkládání papíru, nastavení okraj], pouţívání 

páky na zpEtný posun apod. Psaní na PichtovE stroji se provádí obouruč, kdy ţák 

kontroluje text pr]bEţnE. BEhem kontroly i psaní je potUeba, aby ţák mEl zpevnEné prsty 

a dokonale vycvičeno hmatové vnímání. PUi výuce cizího jazyka platí stejná pravidla jako 

pUi výuce českého jazyka. Ţák se cizí jazyk učí v mluvené i psané podobE.  
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Matematika a její aplikace 

„Nácvik čtení číslic a čísel stejnE jako jejich zápis je obdobný jako nácvik čtení 

a psaní. Vyuţíváme pro to stejné pom]cky. V matematice je nejd]leţitEjší názornost 

a pUedstavivost. Slouţí k tomu vyuţívání názorných pom]cek od prst], pUes počitadla, 

mince atd. Je d]leţité zamEUit se na to, aby ţák pUíklad pochopil. UpUednostOujeme kvalitu 

pUed kvantitou. Matematické zápisy jsou pro nevidomého ţáka velmi sloţité a časovE 

náročné. BEhem písemného počítání není nevidomý ţák schopen pracovat stejným tempem 

jako ostatní ţáci. Dochází tak obvykle k modifikaci zadání. Pro psaní matematických 

zápis] je nejvhodnEjší pom]ckou Picht]v psací stroj. Dalšími kompenzačními pom]ckami 

vyuţívanými v matematice jsou kalkulátor s hlasovým výstupem, matematické tabulky, 

reliéfní číselná osa kladných i záporných čísel, r]zné typy počitadel a délkových mEUidel 

ĚBaslerová, aj. Ň01Ň, s. 111ě. Nejprve procvičujeme pojmy jako pUed, za, vEtší, menší atd. 

K tomu m]ţeme vyuţít r]zné didaktické pom]cky, které m]ţe opEt vyrobit asistent 

pedagoga. PUi rýsování a geometrii je d]leţité, aby jedinec se zrakovým postiţením 

procvičoval jemnou motoriku. „V niţších ročnících vyuţíváme kreslení, modelování 

a výtvarné ztvárOování. Zpočátku pUímé rýsování nahrazuje práce na kolíčkových 

či speciálních kreslenkách“ ĚBaslerovám aj. Ň01Ň, s. 111ě. Ţák m]ţe rýsovat mEkkou 

tuţkou nebo fixem. ůsistent pedagoga m]ţe vyrobit ţákovi vEtší geometrické útvary 

a napomáhat mu pUi rýsování. Je potUeba respektovat individuální tempo ţáka se zrakovým 

postiţením ĚJanková, aj. Ň017, s. 54ě. 

 

Informační a komunikační technologie 

V rámci tohoto pUedmEtu si ţák osvojí nácvik  psaní všemi deseti. Avšak 

v Rámcovém vzdElávacím programu pUipadá na celý první stupeO pouze jen jedna hodina 

(v pátém ročníku). BEhem této vyučovací hodiny by mEl být ţák seznámen se základními 

pravidly ovládání počítače či notebooku. Kaţdý ţák se zrakovým postiţením by mEl mít 

počítač vybaven speciálním softwarem a hardwarem, a[ uţ jde o funkci zvEtšování nebo 

hlasového výstupu. ůsistent pedagoga by mEl mít obecné znalosti pUi ovládání počítače. 

D]leţité jsou znalosti práce s textem v Microsoft Word, Excel nebo napU. v OCR programu 

Abby Finereader, který je schopný pUevést tištEný text do digitální podoby (Janková, aj. 

2017, s. 55).  

V roce Ň016 probíhal výzkum na základní škole pro zrakovE postiţené v Singapuru, 

který zjiš[oval, zda jsou elektronické technologie pUínosem pro vzdElávání ţák] 
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se zrakovým postiţením. Výsledek jednoznačnE ukázal, ţe učitelé asistenční technologie 

pouţívají ve svých hodinách kaţdodennE. Dále doporučují ostatním pedagog]m, aby tyto 

technologie také pouţívali (Wong, aj. 2016, s. 195-200). 

 

ČlovEk a jeho svEt  

Do této vzdElávací oblasti patUí prvouka, pUírodovEda a vlastivEda. BEhem tEchto 

pUedmEt] se ţáci seznamují s okolním svEtem, a to v oblasti společenské, pUírodní 

a historické. Práce asistenta pedagoga je v tEchto pUedmEtech velice d]leţitá, protoţe nové 

abstraktní pojmy si ţák se zrakovým postiţením tEţko pUedstavuje. ůsistent pedagoga by 

mEl být schopný popisovat a komentovat vše, co se bEhem hodin dEje, veškeré zápisy na 

tabuli diktovat či ţákovi doplnit komentáUem. V rámci společného vzdElávání by mEli být 

k dispozici i reliéfní pom]cky Ěobrázky, mapy, glóby).  

 

UmEní a kultura 

BEhem pUedmEtu hudební výchova obohacujeme všechny ţáky sluchovou cestou. 

V tomto pUedmEtu je d]leţitá dovednost učitele i asistenta pedagoga v hraní na nEjaký 

hudební nástroj. Hodiny by mEly být zpestUeny skupinovými hudebními hrami, dramatizací 

a  hrami na tElo.  

Ve výtvarné výchovE se snaţíme volit práci tak, aby ji byl schopen splnit i ţák se 

zrakovým postiţením. Tomu je umoţnEno vyuţívat formát ů4 a pouţívat pUi práci r]zné 

materiály, které mu napomáhají rozvíjet hmatové vnímání. Pracovat by mEl s co nejvíce 

kontrastním materiálem. Práce asistenta pedagoga je v této hodinE d]leţitá pUi vysvEtlení 

pracovního postupu, avšak musíme dbát na to, aby asistent pedagoga nedElal práci za ţáka.  

 

ČlovEk a zdraví 

V rámci vzdElávací oblasti človEk a zdraví se ţáci zúčastOují hodin tElesné výchovy. 

Zrakové postiţení samozUejmE není pUekáţkou, ale musíme volit vhodné cviky, které 

ţákovi neublíţí. V ţádném pUípadE nem]ţe být ţák vyloučen z tElesné výchovy a netrávit 

celé hodiny na lavičce nebo v jiné tUídE. Zrakové postiţení samozUejmE pUináší nEjaká 

omezení ĚnapU. pUi cvicích v pUedklonu, poskocích, kotoulu vpUed i vzad), ale abychom 

nezhoršovali pUípadnou dEtskou nadváhu či obezitu nebo vadné drţení tEla, volíme cviky, 
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které ţák zvládne. PUi pUípravE na hodinu bychom mEli mít neustále na pamEti ţákova 

omezení. ůsistent pedagoga v tEchto hodinách napomáhá hlavnE v bezpečnosti a pohybu 

ţáka po tElocvičnE a v pUesunu ze tUídy do tElocvičny. BEhem rozcvičky asistent pedagoga 

opravuje cviky, které ţák nekoná správnE. BEhem hlavní části tElesné výchovy je ţákovi 

neustále pUi ruce. Učitel zapojuje ţáka v kaţdé, a[ uţ modifikované činnosti ĚBaslerová, aj. 

2012, s. 112-113). 

 

ČlovEk a svEt práce 

„Pracovní činnosti nebo pracovní vyučování učí ţáky pracovat s drobným 

materiálem, pracovat s papírem aj. Ţáci se zrakovým postiţením si cvičí v tEchto hodinách 

zbytky zraku, zjemOují hmat, cvičí zejména hmatovou pamE[, pozornost“ ĚJanková, 

aj. 2017, s. 58). V rámci této hodiny m]ţe asistent pedagoga učit ţáka sebeobsluze 

a samostatnosti. Činnosti, které jsou potUeba zdokonalit, jsou napU. skládání učebnic 

do školního batohu, oblékání a svlékání na tElesnou výchovu, pUíprava pom]cek na kaţdou 

vyučovací hodinu apod.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4 Metodologie práce 

Empirická část diplomové práce vychází z teoretické části, která je základem pro 

samotný pedagogický výzkum. V úvodu výzkumné práce jsou definovány hlavní cíle, 

formulovány výzkumné otázky a stanoveny hypotézy. Dále jsou popsány metody sbEru dat 

a je zde charakterizován výzkumný vzorek 44 respondent].  

Následuje vyhodnocení dotazníkového šetUení a vyhodnocení dat získaných rozhovory 

s 5 asistenty pedagoga, kteUí p]sobí u ţák] se zrakovým postiţením. Dotazníky a rozhovory 

jsou poté doplnEny o diskusi včetnE dalšího doporučení pro praxi.  

 

4.1 Cíl práce  

Hlavním cílem výzkumné části této diplomové práce bylo popsat specifika práce 

asistenta pedagoga v procesu vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením na prvním stupni 

základních škol. Popsat, jaké charakteristiky z hlediska dosaţeného vzdElání, délky praxe, 

zkušeností a motivace k výkonu této práce platí pro ůP u ţák] se ZP nejčastEji a popsat 

z pohledu asistent] pedagoga p]sobících v procesu vzdElávání ţák] se ZP jaká je jejich 

pozice v pedagogickém sboru. 

Dílčí cíle této práce byly stanoveny následovnE: 

 Popsat konkrétní aktivity, které ůP v rámci vzdElávání ţák] se ZP vykovává. 

 Popsat rozdElení kompetencí mezi učitelem a ůP v procesu vzdElávání ţák] se 

ZP. 

 Zjistit, jak často se ůP vEnuje pUi hodinE práci s celou tUídou a umoţOuje tak 

učiteli, aby se individuálnE vEnoval ţákovi/ţák]m se ZP. 

 Popsat, jaká je role ůP v jednotlivých pUedmEtech. 

 Zjistit, kde nejčastEji získávají ůP, kteUí p]sobí ve tUídách, ve kterých se 

vzdElávají ţáci se ZP, potUebnou kvalifikaci. 

 Zjistit, kde se ůP, kteUí poskytují podporu ţák]m se ZP, naučili potUebné 

speciální Ěpraktickéě dovednosti. 
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 Zjistit motivaci AP k poskytování podpory právE ţák]m se ZP. 

Pro daný výzkum byly formulovány následující hypotézy: 

Hypotéza H1: PotUebné praktické dovednosti pro práci se ţákem se ZP získávají ůP dle 

svého vyjádUení častEji praxí, samostudiem a ze školského poradenského zaUízení neţ 

kvalifikačním studiem.  

Hypotéza H2: Počet ůP, kteUí v rámci vyučování pracují výhradnE se ţákem se 

zrakovým postiţením, bude vyšší neţ počet asistent], kteUí ve vyučování pracují s celou 

tUídou.  

NáslednE byly formulovány tyto výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1 

Jaké konkrétní aktivity ůP vykonává?  

Výzkumná otázka č. 2 

Jaké je rozdElení kompetencí mezi učitelem a ůP v rámci pUípravy na výuku?  

Výzkumná otázka č. 3 

Do jaké míry se ůP vEnuje pUi hodinE práci s celou tUídou? 

Výzkumná otázka č. 4 

Jaká je role ůP v jednotlivých pUedmEtech? 

Výzkumná otázka č. 5 

Kde nejčastEji získávají ůP, kteUí p]sobí ve tUídách, ve kterých se vzdElávají ţáci se ZP, 

potUebnou kvalifikaci? 

Výzkumná otázka č. 6  

Kde se ůP, kteUí poskytují podporu ţák]m se ZP, naučili potUebné speciální Ěpraktickéě 

dovednosti? 

Výzkumná otázka č. 7 

Jaká je motivace ůP k poskytování podpory právE ţák]m se ZP? 

Výzkumná otázka č. Ř 

Jak sami ůP p]sobící v procesu vzdElávání ţák] se ZP hodnotí svou pozici 

v pedagogickém sboru? 
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V rámci výzkumu byly ovEUovány výše uvedené hypotézy a zodpovEzeny výzkumné 

otázky.  

 

4.2 Metody sbEru dat  

Pro daný výzkum byl zvolen smíšený výzkumný design Ěs pUevahou kvantitativní 

sloţkyě, který je kombinací jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Ve výzkumu 

byla pro sbEr dat pouţita explorační metoda – dotazník a pro doplnEní byla zvolena 

explanační metoda – rozhovor. Výzkum probíhal od Uíjna Ň017 do února Ň01Ř. 

 

4.2.1 Metody sbEru kvantitativních dat 

Gavora ĚŇ000, s. řřě popisuje dotazník jako kvantitativní metodu, která je povaţována 

za jednu z nejefektivnEjších metod. „Dotazník je určen pUedevším pro hromadné získávání 

dat. Myslí se tím, získávání údaj] o velkém počtu odpovídajících. Proto se dotazník povaţuje 

za ekonomický výzkumný nástroj. M]ţeme jím získávat velké mnoţství informací pUi malé 

investici času“ ĚGavora Ň000, s. řřě. 

Pro tuto diplomovou práci byl zvolen a sestaven nestandardizovaný dotazník. 

Respondenti odpovídali na otázky uzavUené, polouzavUené a otevUené. UzavUené otázky jsou 

otázky, které respondentovi nabízejí nEkolik moţných variant, a dotazovaný jednu z nich 

odpovídá. Výhody vidíme v jednoduchém vyplnEní odpovEdí a snadnému zpracování 

odpovEdí. Nevýhodou tohoto typu otázek je, ţe nemusí vystihnout pUesnE názor respondenta 

a umoţOují tak nahodilé vyplnEní. Další typ otázek, který se v dotazníku objevuje, jsou otázky 

polouzavUené, kdy má respondent prostor na to se vyjádUit. OtevUené otázky umoţOují 

respondent]m volnou odpovE@, které je nijak neomezují (Gavora 2000, s. 102-105). 

Dotazník obsahuje celkem 48 otázek. Viz pUíloha ů – Dotazník.  

Výzkumným vzorkem v kvantitativní části byli asistenti pedagoga, kteUí p]sobí na 

1. stupni základní školy u jedince se zrakovým postiţením na bEţné škole nebo škole zUízené 

pro jedince se zrakovým postiţením. 

Respondenti byli oslovování pomocí e-mailových adres, které byly získány na 

webových stránkách škol nebo pomocí telefonického kontaktu. Informace o školách 

a asistentech pedagoga jsou anonymní. 
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Celkem bylo rozesláno 50 dotazník] v tištEné podobE a po zváţení jejich návratnosti byl 

vyuţit i portál webový Survio, který výzkumu umoţnil získat více respondent] neţ v papírové 

podobE. Po rozeslání tištené podoby bylo zpEt obdrţeno UádnE vyplnEných 14 dotazník] 

a po umístEní dotazníku na portál Survio jsme obdrţeli ň0 dotazník]. Celkem bylo UádnE 

vyplnEno 44 dotazník] od asistent] pedagoga z celé České republiky.  

Kapitola Vyhodnocení a interpretace dat obsahuje pro lepší pUehlednost grafické 

vyobrazení sloupcovými grafy s procentuálním vyjádUením.  

 

4.2.2 Metody sbEru kvalitativních dat 

„Slovo interview je anglického p]vodu a skládá se ze dvou částí. Inter znamená mezi 

a view znamená názor nebo pohled. Název naznačuje, ţe jde o interpersonální kontakt. 

NejčastEji se jedná o kontakt tváUí v tváU, i kdyţ nEkdy se pouţívá i telefonické interview“ 

(Gavora, 2000, s. 110). 

Interview m]ţe být podle Gavory ĚŇ000, s. 110ě strukturované, polostrukturované nebo 

nestrukturované. Hendl ĚŇ005, s. 4ř – 55ě vysvEtluje, ţe vyhodnocování rozhovoru je velice 

obtíţné a dle jeho názoru vznikají potíţe pUi zobecOování výsledk]. Naopak vidí výhodu 

v tom, ţe návratnost je témEU stoprocentní.  

Ferjenčík ĚŇ010, s. 17ňě definuje tUi následující pravidla u rozhovoru.  

1. „Dbejme na pUesnost a jasnost slov.  

2. Čím více je informace zprostUedkovaná, tím ménE je d]vEryhodná.  

3. NevEUme, ţe naše interpretace cizí výpovEdi skutečnE odpovídá tomu, co mEl 

na mysli komunikující“ ĚFerjenčík Ň010, s. 17ňě. 

Rozhovor byl uskutečnEn s pEti asistenty pedagoga, kteUí pracují na bEţné základní 

škole na 1. stupni s jedincem se zrakovým postiţením.  

V této práci byl pouţit nestandardizovaný rozhovor, který obsahoval celkem 

6 následujících otázek. Jak dlouho pracujete na pozici AP? NaplOuje Vás vaše práce? Myslíte 

si, že je práce AP potUebná, smysluplná? Pracujete bEhem výuky jen s žákem se zrakovým 

postižením nebo s celou tUídou? Jaké konkrétní aktivity bEhem vyučování dEláte? Vede vás 

učitel ve vaší práci nebo pUebíráte výuku dítEte s postižením sám/sama? 
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4.3 PUedvýzkum  

PUedvýzkum „pUedstavuje komplexní provErku výzkumných metod, nástroj], strategie, 

nEkdy i hypotéz a moţnosti zpracování“ ĚOndrejovič Ň006, s. 150ě. Hlavním cílem bylo 

zjistit, zda zvolená metoda zkoumání je vhodná, zda jsou srozumitelné otázky a jestli bude 

splnEn hlavní a dílčí cíle.  

PUedvýzkum probEhl v záUí roku Ň017. Dotazník byl v rámci pUedvýzkumu rozdán pEti 

asistent]m pedagoga, kteUí p]sobí na 1. stupni základní školy u jedince se zrakovým 

postiţením. Poloţky, které dotazník obsahoval, byly srozumitelné a jasné. Z tohoto d]vodu 

nebyl dotazník pozmEnEn, ani upravován. Rozhovor, který byl zvolen jako doplnEk 

k dokreslení situací, nebyl pUedmEtem pro pUedvýzkum.  

 

4.4 Popis výzkumného vzorku 

Popis výzkumného vzorku tvoUí poloţky dotazníku č. 1, Ň, ň, 6. Poloţkou č. 1 bylo 

zjiš[ováno pohlaví respondent], poloţkou č. Ň vEk respondent], poloţkou č. ň typy škol, kde 

respondenti pracují, a poloţkou č. 6 délka praxe na pozici asistenta pedagoga. Výsledky jsou 

zaokrouhleny za celá procenta. 

Graf č. 1 vyjadUuje zastoupení muţ] a ţen v dotazníkovém šetUení. Z grafu je patrné, ţe 

mezi 44 respondenty jsou výraznE více zastoupeny ţeny (93 %) neţ muţi (7 %), coţ potvrzuje 

známou skutečnost, ţe ve školství p]sobí zejména asistentky pedagoga – ţeny.  

 

Graf č. 1: Zastoupení muž] a žen 

7% 
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muţi ţeny

Zastoupení muţ] a ţen 
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Z grafu č. Ň je patrné, ţe asistenti pedagoga na 1. stupni základní školy u jedince 

se zrakovým postiţením jsou nejčastEji ve vEkovém rozmezí od Ň1 do Ň5 let (40 %) 

a nejménE ve vEku 50 a více (4 %).  

 

Graf č. 2: VEk respondent]  

Graf č. ň popisuje délku praxe asistent] pedagoga, kteUí se podílejí na výchovE 

a vzdElávání jedinc] se zrakovým postiţením. NejvEtší zastoupení mají asistenti pedagoga, 

kteUí na této pozici pracují Ň roky. Údaje jsou uvedeny v letech.  

 

Graf č. 3: Délka praxe  
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Dalším hlediskem u popisu výzkumného vzorku byl typ školy, na které asistent 

pedagoga p]sobí. Z grafu č. 4 je patrné, ţe nejvEtší zastoupení mEla bEţná základní škola 

(64 %ě, poté škola zUízená pro ţáky se speciálními vzdElávacími potUebami Ěň4 %ě a na tUetí 

pozici základní škola speciální ĚŇ %ě a alternativní škola Montessori ĚŇ%ě. 

 

Graf č. 4: Typ školy 

 

4.5 Vyhodnocení a interpretace dat 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením dat, která jsou pro pUehlednost ve slovní 

i grafické podobE. Jsou pouţity sloupcové grafy s procentuálním vyjádUením.  

 

4.5.1 Vyhodnocení a interpretace dat získaných dotazníkovým šetUením  

Kvantitativní části výzkumu se zúčastnilo 44 respondent], kteUí pracují na pozici 

asistenta pedagoga na 1. stupni základní školy u jedinc] se zrakovým postiţením. V poloţce 

č. 4 nás zajímalo, v jakém ročníku základní školy asistenti pedagoga pracují. Nejvyšší 

procentuální zastoupení asistent] pedagoga je ve Ň. tUídE ĚŇ5 %ě a nejniţší zastoupení 

v 5. tUídE Ě11 %ě. ůsistent] pedagoga, kteUí uvedli, ţe p]sobí ve více tUídách současnE, je 

podle výsledk] ř %.   
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Graf č. 5: Ročník 

Poloţka č. 6 zjiš[ovala, jak dlouho respondenti pracují s lidmi se speciálními 

vzdElávacími potUebami. Z dotazníkového šetUení vyplývá, ţe asistenti pedagoga pracují 

s dEtmi ménE neţ 1 rok aţ ň5 let. Graf č. 6 nám ukazuje, ţe nejvíce asistent] pedagoga má 

zkušenosti s lidmi se SVP v rozmezí 1 aţ 5 let (71 %).  

 

Graf č. 6: Délka práce s lidmi s SVP 
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Poloţka č. 7 mapovala, kolik dEtí ve tUídE má doporučení školského poradenského 

zaUízení na zUízení funkce asistenta pedagoga. Z grafu č. 7 je patrné, ţe 54 % asistent] 

pedagoga je pUidEleno z doporučení školského poradenského zaUízení k jednomu ţákovi. 

 

Graf č. 7: Doporučení na zUízení funkce AP 

Poloţka č. Ř zkoumala, jakým zp]sobem asistenti pedagoga získávají kvalifikaci, aby 

mohli toto povolání vykonávat. Dle dat z grafu č. Ř je patrné, ţe nejvíce asistent] pedagoga 

má vysokoškolské pedagogické vzdElání ĚŇ7 %ě a 2 % jsou respondenti, kteUí potUebnou 

kvalifikaci nemají.  

 

Graf č. 8: Kvalifikace pro výkon práce AP 
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Poloţka č. ř není škálová a týká se konkrétního oboru, který ůP vystudoval na stUední 

škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Z dotazníkového šetUení vyplývá, ţe nejčastEjší 

vystudovaný obor je sociální práce a pedagogika ĚŇ0 %ě, poté ekonomie Ě14 %ě, speciální 

pedagogika Ě14 %ě a pedagogika volného času Ě14 %ě, poté pUedškolní a mimoškolní 

pedagogika (11 %ě, gymnázium Ěř %ě, dále učitelství 1. stupnE Ě7 %ě a pedagogické lyceum 

Ě7 %ě. Nejmenší zastoupení mEl obor hotelnictví ĚŇ %ě a elektrotechnika ĚŇ %ě. 

Poloţka č. 10 byla škálová a ovEUovala, zda si respondenti v současné dobE doplOují 

studium. OdpovE@ ne, ani o tom neuvažuji vybralo ňř % respondent]. Respondent], kteUí 

si doplOují studium dálkovE nebo navštEvují kombinované studium, bylo 32 %. ůsistent] 

pedagoga, kteUí si v současné dobE nedoplOují studium, ale uvaţují o tom, bylo Ň5 % a tEch, 

kteUí studují prezenčnE, bylo 4 %.  

V poloţce č. 11 byli ůP dotazováni, zda si myslí, ţe je studium na stUední a vysoké 

škole nebo kurz pro ůP dostatečnE pUipravily na práci u ţáka se zrakovým postiţením. 

Poloţka bylo škálová a úzce souvisela s poloţkou č. ř. Graf č. ř mapuje odpovEdi ůP. 

V nejvEtší míUe byla zastoupena odpovE@ rozhodnE ne Ě46 %ě, poté spíše ne Ě4ň %ě, dále 

nevím (7 %), spíše ano (2 %) a rozhodnE ano (2 %). 

 

Graf č. 9: Studium x pUíprava na práci AP 

V poloţce č. 1Ň mapuje dotazníkové šetUení místo, kde respondenti získali praktické 

dovednostni potUebné k práci s jedincem se zrakovým postiţením. Pro lepší pUiblíţení jsme 

vypsali pár moţností (napU. zvýrazOování textu, pUepisování do Braillova písma, podporování 

prostorové orientace a samostatného pohybu). Respondenti získali v nejvyšší míUe praktické 
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dovednosti praxí Ě50 %ě, samostudiem Ě41 %ě, ve školském poradenském zaUízení (5 %), 

kurzem pro AP (2 %) a studiem na vysoké škole (2 %). 

Poloţka č. 1ň uvádí, zda se ůP účastní vzdElávacích aktivit, které jsou akreditované 

Ministerstvem školsví, mládeţe a tElovýchovy ĚMŠMTě. Jedná se hlavnE o kurzy, školení, 

semináUe nebo další vzdElávání pedagogických pracovník] ĚDVPPě určené pro ůP. Bylo 

zjištEno, ţe se tEchto kurz] neúčastní 5ř % respondent] a 41 % ano.  

V poloţce č. 14 bylo zjiš[ováno, jestli je práce asistent] pedagoga potUebná, 

smysluplná, popUípadE z jakých d]vod]. ůP souhlasí s tím, ţe je jejich práce potUebná 

a smysluplná ĚřŘ %ě. Ostatní ĚŇ %ě odpovEdEli, ţe neví. V následujícím grafu č. 10 je 

zaznamenán d]vod, proč si ůP myslí, ţe je jejich práce d]leţitá. Hlavním d]vodem 

smysluplnosti jejich práce je pomoc ţákovi nebo ţák]m Ě6Ř %), pomoc tUídnímu učiteli 

(24 %ě a rodič]m ţáka ĚŘ %ě. 

  

Graf č. 10:  Smysluplnost práce AP 

Poloţka č. 15 zjiš[ovala, jak často se asistenti pedagoga bEhem vyučování pohybují 

po tUídE, zda reagují na potUeby ostatních ţák] nebo jen na potUeby ţáka nebo ţák] se SVP. 

Celé tUídE se vEnuje 57 % ůP. Z toho 11 ůP na bEţné základní škole, 1ň AP na škole zUízené 

pro ţáky se zrakovým postiţením a 1 AP na základní škole speciální. Ţákovi nebo ţák]m 

se zrakovým postiţením se vEnuje 4ň % ůP. Z toho 17 na bEţné základní škole, 

1 v alternativní škole Montessori a 1 ve škole zUízené pro ţáky se zrakovým postiţením.  

Poloţka č. 16 v dotazníkovém šetUení mapuje, v kolika tUídách ůP aktuálnE p]sobí. 

V jedné tUídE p]sobí celkem Ř4 % ůP, ve dvou 10 %, ve tUech 2 %, čtyUech 2 % a pEti Ň %.  
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Poloţka č. 17 byla škálová a zamEUila se na pracovní místo ůP ve tUídE. Zajímalo nás, 

zda ůP sedí v lavici vedle ţáka s SVP Ě41 %ě nebo mají své vlastní místo ĚŇ1 %ě , zda se dElí 

o pracovní místo s učitelem Ě11 %ě nebo se pohybují celou hodinu mezi ţáky po tUídE ĚŇ7 %ě. 

Graf č. 11 znázorOuje odpovEdi ůP. 

 

Graf č. 11:  Pracovní místo AP 

Poloţkou dotazníku č. 1Ř bylo zjiš[ováno, jaké konkrétní aktivity ůP v rámci 

vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením vykonávají. Výsledky v tabulce č. Ň ukazují, ţe se 

ůP nejvíce podílejí na bezpečnosti ţák] se SVP (100 %). 

Tabulka č. 2: Konkrétní aktivity AP 

Aktivita % AP 

Bezpečnost 100 % 

Kopírování učebních materiál] 91 % 

Doprovod 91 % 

ZvEtšování digitálních materiál] 84 % 

Orientace v učebnicích 70 % 

Zápisy do sešit] 66 % 

Prostorová orientace 59 % 

Výroba pom]cek 48 % 
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11% 

27% 

v lavici vedle
ţáka se SVP

vlastní st]l pracovní místo s
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Poloţka č. 1ř zkoumala, zda se ůP zúčastOují všech pUedmEt] na 1. stupni základní 

školy. Z grafu č. 1Ň je patrné, ţe 57 % ůP se zúčastOuje všech pUedmEt] a 4ň % 

se nezúčastOuje.  

 

Graf č. 12: Účast na všech pUedmEtech 

Poloţky č. Ň0, Ň1, ŇŇ, Ňň, Ň4, Ň5 a Ň6 mapují, jaká je role ůP v českém jazyce, 

matematice, prvouce, vlastivEdE, pUírodopisu, tElesné výchovE, pracovních činnostech, 

výtvarné výchovE a hudební výchovE. Tabulka č. ň popisuje konkrétní činnosti, které ůP pUi 

tEchto pUedmEtech dElá. Všichni ůP se zúčastOují českého jazyka, matematiky, prvouky, 

pUírodovEdy, vlastivEdy a tElesné výchovy. Pracovních činností se účastní 66 % AP, výtvarné 

výchovy 61 % AP a hudební výchovy ň7 % AP. 

Tabulka č. 3: Konkrétní činnosti AP 

PUedmEt Konkrétní činnosti ůP 

Český jazyk 

Orientace v učebnicích, práce s textem a kartami, pomoc pUi opisu 

a pUepisu, dopomoc pUi zápisu z tabule, zvEtšování a kopírování textu, 

výroba didaktických pom]cek, vysvEtlení zadání, bezpečnost pUi 

skupinové práci, kontrola vlastní tvorby, dopomoc s pochopením textu 

Matematika 

Orientace v učebnicích a pracovních listech, vizualizace, dopomoc 

s pochopením textu, orientace na číselné ose, výroba didaktických 

pom]cek, zpEtná kontrola, zvEtšování a kopírování pom]cek, zápis do 

sešitu 

57% 

43% 

ano ne

Účast ůP na všech pUedmEtech 
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Prvouka, 

vlastivEda, 

pUírodopis 

Orientace v učebnicích, pomoc ve skupinové práci, pomoc pUi práci 

s mapou, výroba didaktických pom]cek, pomoc pUi zápisu do sešitu, 

vysvEtlení zadání 

TElesná 

výchova 

Doprovod po budovE školy, doprovod do šaten, bezpečnost v tElocvičnE, 

pomoc pUi konkrétním cvičení 

Pracovní 

činnosti 

Práce s r]zným materiálem, stUíhání, lepení, obkreslování, slovní 

doprovod, vysvEtlení zadání, rozvoj jemné motoriky, manipulace 

s materiálem, dopomoc, relaxační cviky 

Výtvarná 

výchova 

Grafomotorická cvičení, práce s r]zným materiálem, pomoc pUi 

zpracování zadání, uvolOovací cviky 

Hudební 

výchova 

Doprovod, bezpečnost, seznámení s hudebními nástroji, kopírování 

a zvEtšování učebních materiál], relaxační činnosti 

 

Poloţka č. Ň7 a) není škálová a popisuje konkrétní kompetence, které má ůP, viz 

tabulka č. Ň. V poloţce č. Ň7 b) dotazník zkoumá kompetence, které má tUídní učitel. Podle 

AP vyrábEjí učitelé materiály a pom]cky Ě4Ř %ě. Další kompetence, kterou ůP uvedli, byla 

pUíprava na hodinu ĚŇ7 %ě, komunikace s rodiči Ě1Ř %ě, pUepis do Braillského písma Ě16 %ě, 

prostorová orientace Ě14 %ě, zvEtšování studijních materiál] Ě7 %ě, kopírování, tištEní 

a digitalizace textu (5 %).  

V poloţce č. ŇŘ byli ůP dotazováni, zda se podílí na pUípravE didaktických pom]cek 

ĚnapU. pracovní listy se zvEtšeným písmem, mapy, jednoduché obrázky se silnEjší konturouě. 

ůP, kteUí se podílejí na pUípravE didaktických pom]cek, je ŘŇ % a ti, co se nepodílejí, je 1Ř %.  

Poloţka č. Ňř zjiš[ovala, jak často se ůP podílejí na výrobE didaktických pom]cek. 

Z grafu č. 1ň vyplývá, ţe nejčastEji ůP pUipravují pom]cky 1x týdnE ĚŇ7 %ě.  

Poloţka č. ň0 byla zamEUena na to, kdo nejčastEji ůP podnEcuje k pUípravE pom]cek. 

Na ţádost učitele pUipravuje pom]cky 6Ř % ůP. Z vlastní iniciativy vyrábí pom]cky 30 % 

AP a na ţádost ţáka se SVP Ň% ůP.  

Poloţka č. ň1 byla zamEUena na to, kdy nejčastEji ůP pUipravují pom]cky. V pracovní 

dobE bEhem vyučování pUipravuje pom]cky Ňň % ůP a v pracovní dobE pUed nebo 

po vyučování Ňň % ůP. ůP, kteUí pUipravují pom]cky ve svém volném čase o pUestávkách, 

je 15 % a ve volném čase doma 25 %. AP, kteUí nepUipravují pom]cky v]bec, je 14 %. 
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Graf č. 13 Výroba didaktických pom]cek 

V poloţce č. ňŇ dotazníkové šetUení zjiš[ovalo, jak často se ůP vEnují pUi práci 

v hodinách celé tUídE, aby se učitel mohl vEnovat ţákovi se SVP individuálnE. Tato poloţka 

úzce souvisí s poloţkou č. 15. Graf č. 14 zobrazuje, ţe ůP se vEnují celé tUídE dennE Ě50 %ě, 

4x týdnE ĚŇ %ě, ňx týdnE Ě14 %ě, 1x týdnE Ě7 %ě a nikdy Ě27 %).  

 

Graf č. 14 Čas AP vEnovaný celé tUídE  

Poloţka č. ňň zjiš[ovala, jaké informace a praktické dovednosti speciálnEpedagogické 

centrum pUedalo ůP. Nejvíce Ě50 %ě ůP odpovEdElo, ţe jim ţádné informace SPC nepUedalo. 

Informaci od SPC o tom, jak komunikovat s ţákem se SVP, získalo ň0 % ůP. Informaci od 

SPC o tom, jak vést ţáka se SVP a jaké jsou vhodné a nevhodné didaktické pom]cky získalo, 
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Ň5 % ůP. Poloţka č. ň4 v dotazníkovém šetUení mapovala, jaký mají ůP pracovní úvazek. 

Částečný úvazek má ň6 % a plný Ě40 hodin týdnE) má 64 % ůP. Částečné úvazky se 

pohybovaly od 16 do 30 hodin týdnE.   

V poloţce č. ň5, ň6 byli ůP dotazováni, jaký je jejich hodinový rozsah pUímé a nepUímé 

pedagogické činnosti. Z grafu č. 15 je zUejmé, ţe nejvyšší zastoupení pUímé pedagogické 

činnosti je od Ň0 do Ň5 hodin týdnE (61 %). Graf č. 16 definuje nejvyšší zastoupení nepUímé 

pedagogické činnosti, a to od 0 aţ 10 hodin týdnE Ě5ř %ě. Bylo zjištEno, ţe Ňň % ůP nemá 

ţádnou nepUímou pedagogickou činnost.  

 

Graf č. 15 PUímá pedagogická činnost  

 

Graf č. 16 NepUímá pedagogická činnost  
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Poloţka dotazníku č. ň7 zjiš[uje, zda ůP komunikují se školským poradenským 

zaUízením, zejména se SPC. Z grafu č. 17 je patrné, ţe respondenti komunikují v pUípadE 

potUeby sami se SPC Ě16 %ě nebo pUi návštEvE pracovník] poradenského zaUízení na škole 

(29 %). Se SPC nekomunikuje 55 % AP.  

 

Graf č. 17: Komunikace AP se SPC 

Poloţka č. ňŘ mapovala, zda se respondenti podílejí na vypracování a sestavování 

individuálního vzdElávacího plánu jedince se zrakovým postiţením. Na sestavování IVP 

se podílejí ůP ve ň7 % a 66 % ůP se na vypracování IVP nepodílí.  

Poloţka dotazníku č. ňř se týká otázky – Konzultujete pracovní postupy s ostatními 

členy pedagogického sboru? Z odpovEdí respondent] je patrné, ţe 59 % AP konzultuje 

pracovní postupy a 41 % ne. RozhodnE ano a spíše ano odpovEdElo celkem Ň6 ůP. Spíše ne 

a rozhodnE ne pak 18 AP.  

Respondenti v poloţce č. 40 byli dotazováni na to, jak se cítí pUi jednání s ostatními 

učiteli. ůP, kteUí se cítí mezi učiteli jako rovnocenní partneUi, bylo 50 % a tEch, kteUí se cítí 

podUadní v]či učitel]m, bylo 50 %.  

Poloţka č. 41 úzce souvisela s poloţkou č. 40. Mapovala, zda se AP domnívají, ţe jsou 

rovnocennými členy pedagogického sboru. RozhodnE ano odpovEdElo ň6 % ůP, spíše ano 18 

%, nevím 9 %, spíše ne 23 % a rozhodnE ne 14 % AP.  

Respondenti u poloţky č. 4Ň, 4ň uvádEli, zda se zúčastOují pedagogických a rad. Z grafu 

č. 1Ř vyplývá, ţe 41 % dotazovaných ůP se pedagogických rad nezúčastOuje. V grafu č. 1ř 
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dotazníkové šetUení zmapovalo, zda se ůP zúčastOují tUídních sch]zek. TUídních sch]zek se 

nezúčastOuje 43 % AP.  

 

Graf č. 18: Účast na pedagogických radách 

 

Graf č. 19: Účast na tUídních sch]zkách  

Otázka č. 44 zjiš[ovala, co vedlo ůP k tomu pracovat se ţákem se zrakovým 

postiţením. Nejvyšší zastoupení mEla odpovE@: nEjak to dopadlo, nevybral/a jsem si to 

(36 %ě, poté zajímá mE nejvíce toto postižení ĚŇň %ě, dále trávím volný čas s žáky se SVP 

a chci znát i to, jak pracují ve tUídE ĚŇ0 %ě. OdpovE@, mám zkušenosti s žáky se SVP, uvedlo 

12 % AP. PUipravuji se na práci učitele a chci získat zkušenosti a tato práce mE velice baví 

a naplOuje, vybralo 9 % AP. Asistenti pedagoga byli v poloţce č. 45 dotazováni, zda si myslí, 
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ţe jejich práce podporuje a pomáhá ţákovi v samostatnosti. Následující graf č. 20 zobrazuje 

jejich odpovEdi. 61 % respondent] zvolilo odpovE@ spíše ano.   

 

Graf č. 20: AP a podpora v samostatnosti 

Poloţka č. 46 byla zamEUena na názor ůP, zda povaţují svoji práci za náročnou. Otázka 

bylo škálová a ůP vybírali z odpovEdí rozhodnE ano, spíše ano, nevím, spíše ne a rozhodnE 

ne. Nejvyšší zastoupení mEla odpovE@ spíše ne Ě46 %ě, poté spíše ano Ěňř %ě, dále rozhodnE 

ano (9 %) a nevím odpovEdElo 6 % ůP. 

Poloţka č. 47, 48 ukazuje, zda chtEjí respondenti v budoucnu pokračovat na této pozici, 

pUípadnE kam smEUují. Na pozici ůP chce z]stat 4ň % respondent]. Spíše ne zvolilo 39 % 

a nerozhodných je 1Ř % ůP. Graf č. Ň1 uvádí respondenty, kteUí by chtEli v budoucnu učit 

v mateUské škole nebo na základní škole Ě34 %). AP, kteUí by se chtEli vEnovat volnému času, 

jsou ň % a asistenti, kteUí chtEjí zmEnit obor Ěekonomikaě jsou Ň %. Respondent], kteUí o své 

budoucnosti ještE pUemýšlí, je 1Ř %.  
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Graf č. 21: Budoucnost AP 
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4.5.2 Vyhodnocení a interpretace dat získaných rozhovorem 

Rozhovory s pEti asistenty pedagoga, kteUí se podílejí na výchovE a vzdElávání jedinc] 

se zrakovým postiţením, byly realizovány v pr]bEhu mEsíce prosince Ň017.  

 

Asistent pedagoga na 1. stupni základní školy, vEk 30, muž 

 

ůsistent pedagoga pracuje na bEţné základní škole od záUí Ň017. Délka jeho 

pedagogické praxe je stejnE dlouhá jako práce na pozici ůP. Práce, kterou ůP dElá, ho velice 

naplOuje, ač má vystudovaný nepedagogický obor. Doporučuje všem ůP časté supervize 

se speciálním pedagogem, který p]sobí na stejné základní škole. Smysluplná a potUebná práce 

AP pUijde jen ve chvíli, kdy pracuje s ţákem individuálnE, protoţe dle jeho názoru by takto 

postiţený jedinec byl v bEţné základní škole neš[astný. Jeho názorem je i to, ţe asistence 

je potUeba, ale za podpory a pomoci odborného vedení speciálního pedagoga, školního 

psychologa a školského poradenského zaUízení (SPC). AP pracuje s celou tUídou jen málokdy, 

protoţe tUídní učitelka chce, aby bylo o ţáka se zrakovým postiţením postaráno. To stejné 

si pUejí i jeho rodiče. S ţákem ůP sedí v lavici a je mu neustále k dispozici. ůktivity, které 

AP vykonává, jsou napU. pUíprava zvEtšených materiál], kopírování materiál], zapisování 

do sešitu ţáka. Dále mu je nápomocen v orientaci v učebnicích a hlídá jeho bezpečnost. 

AP se snaţí ţáka podporovat v samostatnosti, pomáhá mu posilovat sebevEdomí a snaţí se ho 

zapojit do vEtšiny aktivit, které vykonává celé tUída. Respektuje jeho osobní tempo a SVP. 

AP často pUebírá výuku ţáka se zrakovým postiţením bez podklad] od tUídního učitele. 

Pracuje s ním v jeho lavici a nEkdy i mimo dEní celé tUídy.  

 

Asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy, vEk 20, žena 

ůsistentka pedagoga pracuje na pozici ůP od školního roku Ň017/Ň01Ř, tedy od záUí 

roku 2017 na bEţné základní škole. Na pozici ůP pracuje necelý rok a obor, který má 

vystudovaný, je pedagogické lyceum. PUi svém zamEstnání studuje na UniverzitE KarlovE 

obor PUedškolní a mimoškolní pedagogika, protoţe v budoucnu chce pracovat jako učitelka 

v mateUské škole. Asistentku pedagoga si vybrala hlavnE proto, aby získala zkušenosti 

s dEtmi. Práce ji velice naplOuje. Líbí se jí, ţe se nejedná o stereotypní vyučovací hodiny. Její 

práce jí pUijde velice potUebná, a to hlavnE u ţáka se zrakovým postiţením. Ráda spolupracuje 

i s tUídní učitelkou, která jí kaţdý den vede ke správným krok]m. ůP pracuje nejvíce s celou 

tUídou, aby u ţáka se zrakovým postiţením vybudovala samostatnost a nezávislost na druhé 
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osobE. SamozUejmE si uvEdomuje, ţe je zrakové postiţení velice specifické, proto 

je k dispozici ţákovi se zrakovým postiţením hlavnE u zpEtné kontroly a slovnímu 

doprovodu. AP spolupracuje s tUídní učitelkou a s celým kolektivem a snaţí se budovat dobré 

vztahy ve tUídE. ůktivity, které ůP vykonává, jsou bezpečnost, pomoc ţákovi pUi orientaci 

v učebnicích, pracovních sešitech a listech. Pomáhá mu se zápisem do sešit], pUepisem, 

opisem a s vysvEtlením zadání. Všechny aktivity, které ůP vykonává, dennE konzultuje 

s tUídním učitelem, se kterým tvoUí tým. Na týdenních plánech se domlouvají kaţdý čtvrtek 

po vyučování.  

 

Asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy, vEk 24, žena 

 

ůsistentka pedagoga pracuje na 1. stupni základní školy na bEţné škole. Na této pozici 

pracuje celkem Ň roky. Práce jí velice naplOuje, protoţe ráda pomáhá lidem, kteUí pomoc 

potUebují. Sama Uíká, ţe je její práce výjimečná. Práce není stereotypní a je kaţdý den jiná. 

Myslí si, ţe je pozice ůP potUebná a smysluplná, protoţe ţáci se zrakovým postiţením 

potUebují neustálou zpEtnou kontrolu. Často se na ůP mohou obrátit a spolehnout i ostatní 

ţáci. Ovšem je d]leţité podporovat jejich samostatnost. BEhem hodin často pracuje s ţákem 

se SVP. Podle ní je málo pUíleţitostí pracovat s celou tUídou, protoţe ţáci se zrakovým 

postiţením vyuţívají oporu a dopomoc ůP. ůktivity, které ůP vykonává, jsou hlavnE 

vysvEtlování zadání, doprovod do tElocvičny a zajiš[ování bezpečnosti bEhem hodiny tElesné 

výchovy. Často zvEtšuje a kopíruje učební materiály a vyrábí pom]cky, o které jí poprosí 

tUídní učitel. Učí ţáka prostorovou orientaci a práci na lavici. Učitel ůP vede kaţdý den. 

DennE se společnE schází a konzultují další postupy. Cílem jejich práce je udElat vše proto, 

aby se ţák se SVP cítil ve tUídE dobUe.  

 

Asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy, vEk 25, žena 

 

Čtvrtý rozhovor byl uskutečnEn s AP, která p]sobí na bEţné základní škole. Na této 

pracovní pozici pracuje ůP necelé ň roky. ZamEstnání ůP velice naplOuje, protoţe ráda 

pomáhá lidem a v práci se ráda odreaguje. Ráda získala i zkušenosti, protoţe jejím cílem 

je od nového školního roku Ň01Ř/Ň01ř pracovat jako tUídní učitel na téţe škole. Smysluplnost 

vidí hlavnE pUi zapojení ţáka do všech, a[ uţ modifikovaných, činností a aktivit. DoplOuje 

i to, ţe druhý pedagogický pracovník v náročné tUídE je velice d]leţitý a uplatnitelný. Pracuje 

často s celou tUídou, ale snaţí se vypomáhat hlavnE slabším dEtem a ţákovi se SVP. Ţák 
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se zrakovým postiţením velice dobUe chápe učivo a je skvEle motivován. Proto aktivity, které 

dElá, jsou pomoc pUi orientaci v učebnicích, prostorové orientaci, pomoc pUi vysvEtlení 

zadání, zajištEní bezpečnosti pUi hodinách tElesné výchovy a doprovod po budovE školy a do 

školní jídelny. Její pomoc vyuţívá ţák se SVP také v hodinách výtvarné výchovy 

a pracovních činnostech. Dle názoru ůP vede ţáky a celou tUídu hlavnE tUídní učitel a ůP 

pracuje jen s potUebnými.  

 

Asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy, vEk 20, žena 

 

Pátý respondent, který odpovEdEl rozhovorem na vypracované otázky, pracuje na bEţné 

základní škole. Po dokončení gymnázia začala pracovat na pozici ůP a zkušenosti se ţáky 

se SVP má Ň roky. Práce jí velice naplOuje, protoţe jí zrakové postiţení nejvíce zajímá 

a chtEla by ho poznat do hloubky. Smysluplnost vidí hlavnE v tom, ţe všichni ţáci ve tUídE 

mohou vyuţít pomoc kdykoliv a nemusí vše zajistit učitel. Často ale bEhem vyučovacích 

hodin pracuje jen s ţákem se SVP. Pomáhá mu hlavnE pUi orientaci v učebnicích, zajištEní 

bezpečnosti bEhem pUestávek a pUi doprovodu na tElesnou výchovu. Ţákovi pomáhá i ve 

správném pouţívání kompenzačních pom]cek a zápisu do školních sešit]. Učiteli pomáhá 

v pUípravE pracovních list] a zvEtšování studijních materiál]. S tUídním učitelem se na 

postupu práce domlouvají kaţdý týden. SpolečnE pUipravují učební materiály, vedou tUídu 

a vyrábEjí pom]cky. Často společnE s tUídním učitelem konzultují hodnocení ţáka bEhem dne, 

týdne a mEsíce. ůP úzce spolupracuje i s rodiči jedince se zrakovým postiţením.  

 

Rozhovory – shrnutí  

Rozhovory s pEti asistenty pedagoga, kteUí pomáhají vychovávat a vzdElávat jednice 

se zrakovým postiţením v bEţné základní škole, potvrzují skutečnosti, které byly zjištEny 

pomocí dotazníkového šetUení.  

Ţáci se zrakovým postiţením získávají podporu ůP hlavnE bEhem vyučovacích hodin. 

Nejvíce ůP vyuţívají na vysvEtlení zadání, orientaci v učebnicích, kopírování a zvEtšování 

materiál] a hlavnE pUi zajištEní bezpečnosti bEhem hodin tElesné výchovy. Všichni dotazovaní 

si myslí, ţe je jejich práce smysluplná a potUebná. TUi respondenti chtEjí jako ůP pracovat 

i nadále. Ostatní chtEjí zmEnit pozici na učitele v mateUské škole nebo na učitele na 1. stupni 

základní školy. ůP dElají práci hlavnE proto, aby získali zkušenosti s dEtmi.  
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5 Souhrnné vyhodnocení hypotéz a výzkumných otázek  

Na základE zpracovaných údaj] získaných dotazníkovým šetUením a následnými 

rozhovory s asistenty pedagoga lze Uíci, ţe jsou v souladu s teorií zkoumaného jevu 

a stanovených cíl] diplomové práce. PUipravenost asistent] pedagoga všech typ] základních 

škol, kteUí pomáhají vychovávat a vzdElávat jedince se zrakovým postiţením, 

a[  uţ  individuálnE či se vEnují celé tUídE, má své určitE limity.  

Pro daný výzkum byly formulovány dvE hypotézy.  

Hypotéza H1: 

PotUebné praktické dovednosti pro práci se žákem se ZP získávají AP dle svého 

vyjádUení častEji praxí, samostudiem a ze školského poradenského zaUízení než 

kvalifikačním studiem.  

Z odpovEdí respondent] vyplynulo, ţe praktické dovednosti, které se potUebují ůP 

naučit, aby mohli vykonávat toto zamEstnání, nezískali kvalifikačním studiem. V nejvEtší 

míUe byla zastoupena odpovE@ rozhodnE ne Ě46 %ě, poté spíše ne Ě4ň %ě, dále nevím (7 %), 

spíše ano (2 %) a rozhodnE ano (2 %). U jedinc] se zrakovým postiţením se ůP naučili 

praktické dovednosti praxí Ě50 %ě, samostudiem (41 %) a školské poradenské zaUízení 

pomohlo 5 % AP. Kurz AP (2 %) a vysoká škola (2 %) byla uţitečná jen pro dva respondenty.   

Tabulka č. 4: PUipravenost na práci ůP studiem 

Získání praktických dovedností V % 

praxe 50 % 

samostudium 41 % 

školské poradenské zaUízení 5 % 

kurz asistenta pedagoga 2 % 

vysoká škola 2 % 

 

ZávEr: 

PUijímáme hypotézu H1 a konstatujeme, ţe asistenti pedagoga, kteUí p]sobí u jedinc] 

se zrakovým postiţením, získávají nejčastEji praktické dovednosti praxí, samostudiem 

a ze školského poradenského zaUízení.  
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Hypotéza H2: 

Počet AP, kteUí v rámci vyučování pracují výhradnE se žákem se zrakovým postižením, 

bude vyšší než počet asistent], kteUí ve vyučování pracují s celou tUídou.  

Vyhodnocením poloţek č. 15 a č. ňŇ, které zjiš[ovaly, zda a jak často se ůP vEnují celé 

tUídE nebo jen jedinc]m se zrakovým postiţením, byla ovEUována hypotéza HŇ. 

Z dotazníkového šetUení vyplynulo, ţe se celé tUídE vEnuje 57 % ůP a jedinc]m se zrakovým 

postiţením 4ň % ůP. AP, kteUí se vEnují celé tUídE dennE, je 50 %, 4x týdnE ĚŇ %ě, ňx týdnE 

Ě14 %ě, 1x týdnE Ě7 %ě a nikdy Ě27 %).  

Tabulka č. 5: Práce s celou tUídou a jedince se SVP 

Práce s celou tUídou a jedince se SVP V % 

celá tUída 57 % 

jedinec se SVP 43 % 

 

Tabulka č. 6: Čas ůP vEnovaný celé tUídE  

Čas ůP vEnovaný celé tUídE V % 

dennE  50 % 

nikdy 27 % 

3x týdnE 14 % 

1x týdnE 7 % 

4x týdnE 2 % 

 

ZávEr: 

Odmítáme hypotézu H2 a konstatujeme, ţe vyšší zastoupení mají ůP, kteUí ve vyučování 

pracují s celou tUídou.  
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Z analýzy dat prezentované v pUedchozí kapitole vyplývají následující odpovEdi 

na poloţené výzkumné otázky.  

 

Výzkumná otázka č. 1 

Jaké konkrétní aktivity AP vykonává?  

ůsistenti pedagoga, kteUí pomáhají ve výchovE a vzdElávání jedinc] se zrakovým 

postiţením, se nejvíce podílejí na bezpečnosti ţák] bEhem vyučovacích hodin Ě100 %ě 

(zejména o tElesné výchovE) a bEhem pUestávek. Nejvíce potom ůP kopírují učební materiály 

a zajiš[ují doprovod, a[ uţ po škole, školní jídelnE nebo na mimoškolní aktivity, tj. výlety, 

výstavy, divadlo, kino, dílny (91 %). ZvEtšování digitálních materiál] vykonává Ř4 % ůP. 

Z velké části pak pomáhají jedinc]m pUi orientaci v učebnicích Ě70 %ě a pUi zápisech do 

školních sešit] Ě66 %ě. Více jak polovina ůP pomáhá ţák]m se zrakovým postiţením 

s prostorovou orientací a podporuje samostatnost (59 %) a 4Ř % ůP pomáhá učiteli s výrobou 

didaktických pom]cek, které jsou vhodné jak pro ţáky intaktní, tak ţáky inkludované.  

 

Výzkumná otázka č. 2 

Jaké je rozdElení kompetencí mezi učitelem a AP v rámci pUípravy na výuku?  

Z vyhodnocení dotazníkového šetUení je patrné, ţe pedagogové, u kterých ůP p]sobí 

nejvíce, vyrábEjí pom]cky Ě4Ř %ě, pUipravují se na hodinu ĚŇ7 %ě, komunikují s rodiči 

(18 %ě, pUepisují texty do Braillského písma Ě16 %ě, pomáhají jedinc]m se zrakovým 

postiţením s prostorovou orientací Ě14 %ě, zvEtšují pro nE studijní materiály (7 %) a kopírují, 

tisknou a digitalizují texty (5 %).  

ůP nejvíce hlídají bezpečnost bEhem vyučovacích hodin a pUestávek, poté pomáhají 

tUídnímu učiteli kopírovat učební materiály a doprovází jedince se zrakovým postiţením 

po budovE školy, do školní jídelny a na mimoškolní akce. Pomáhají učiteli zvEtšovat učební 

materiály. Ţákovi jsou k dispozici pUi orientaci v učebnicích, pracovních sešitech 

a pracovních listech. Jsou mu nápomocni pUi zápisu do sešit], pUi orientaci v prostoru a učiteli 

pUi výrobE pom]cek.  
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Výzkumná otázka č. 3 

Do jaké míry se AP vEnuje pUi hodinE práci s celou tUídou? 

Lze konstatovat, ţe dle odpovEdí respondent] pracuje s celou tUídou 57 %. Zbývajících 

4ň % respondent] uvedlo, ţe pracuje výhradnE jen s jedinci se zrakovým postiţením. ůvšak 

u otázky, jak často pracují ůP s celou tUídou, uvedlo jen Ň7 % odpovE@ nikdy. Domníváme se, 

ţe ůP se snaţí pracovat s celou tUídou, ale jen ve chvíli, kdy tUídní učitel potUebuje vEnovat 

sv]j čas inkludovaným jedinc]m.  

Kaţdá tUída s inkludovaným jedincem se zrakovým postiţením m]ţe mít pravidla 

nastavena jinak, ale dle náplnE asistent] pedagoga nejsou ůP k dispozici jen jedinc]m 

se zrakovým postiţením, ale jsou nápomocni hlavnE tUídnímu učiteli. ůP by nemEli všechny 

vyučovací hodiny sedEt u inkludovaného ţáka a mEli by se vEnovat celé tUídE a být 

nápomocni pedagogovi.  

 

Výzkumná otázka č. 4 

Jaká je role AP v jednotlivých pUedmEtech? 

Dle námi zjištEných údaj] respondenti nejčastEji bEhem hodin českého jazyka pomáhají 

jedinci se zrakovým postiţením s orientací v učebnicích, s prací s textem a s pouţíváním 

metodických pom]cek. Často tito ţáci vyuţívají pomoc pUi opisu, pUepisu a zápisu do 

školního sešitu. BEhem skupinové práce je ůP vyuţit na zajištEní bezpečnosti ţáka 

a dopomoc pUi vysvEtlení neznámých pojm]. ůP ţákovi pomáhá pUi opisu z tabule a pUi 

kontrole vlastní tvorby.  

AP pUi matematice často pomáhají ţákovi se zrakovým postiţením pUi orientaci 

v učebnicích a pracovních listech. ůP se snaţí jedinci pomoci pUi orientaci na číselné ose 

a s pochopením zadání slovních úloh. Ţákovi pomáhá se zápisem a opisem z tabule 

do školních sešit] a kontroluje, zda píše číslice a početní operace správnE.   

Kaţdá hodina prvouky, vlastivEdy a pUírodovEdy je pro jedince se zrakovým postiţením 

jiná, proto je ůP vyuţíván hlavnE pUi orientaci v učebnici a pUi vysvEtlování nových pojm], 

které si dítE se zrakovým postiţením musí zapamatovat. ůP pomáhá ţákovi s prací ve skupinE 

a v prezentaci nEjakých projekt].  

TElesné výchovy se účastní všichni respondenti a činnosti, které AP vykonávají, jsou 

hlavnE o bezpečnosti všech ţák] a doprovázejí do tElocvičny ţáka se SVP. BEhem tElesné 
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výchovy je AP nápomocen pUi cvicích, které jedinec se zrakovým postiţením dElá 

modifikovanou formou, a pUi zajištEní dobrého pocitu z pohybu.  

Pracovních činnosti se účastní 66 % respondent]. AP v tEchto hodinách procvičuje 

s ţákem se zrakovým postiţením jemnou motoriku, která je velice d]leţitá pro kompenzační 

smysl. AP pracuje s ţákem individuálnE s r]zným materiálem. Pomáhá mu se stUíháním, 

lepením a obkreslováním šablon. PUi tEchto hodinách je velice d]leţitý slovní doprovod 

a dopomoc. V pracovních činnostech ţáci mohou vyuţívat r]zná relaxační cvičení.    

Dle výsledk] se výtvarné výchovy účastní 61 % ůP. Z vyhodnocení dotazníkové šetUení 

je patrné, ţe ve výtvarné výchovE ůP vyuţívají grafomotorická cvičení, která jsou d]leţitá 

na uvolnEní ruky. ůP pracují s ţákem s r]zným materiálem a pomáhají mu pUi zpracování 

zadání. BEhem výtvarné výchovy často ůP pUipravují i uvolOovací cviky a relaxační techniky.  

PUi hodinách hudební výchovy pomáhá ţák]m ň7 % respondent]. ůktivity, které 

AP dElají, jsou doprovod, bezpečnost, kopírování a zvEtšování učebních materiál] a relaxační 

činnosti.  

 

Výzkumná otázka č. 5 

Kde nejčastEji získávají AP, kteUí p]sobí ve tUídách, ve kterých se vzdElávají žáci se ZP, 

potUebnou kvalifikaci? 

Dle informací, které jsme zjistili dotazníkovým šetUením, získávají ůP potUebnou 

kvalifikaci na vysoké škole pedagogické ĚŇ7 %ě, na stUední škole pedagogické ĚŇ5 %ě, 

na stUední škole nepedagogické s kurzem pro asistenty pedagoga ĚŇ1 %ě, na vyšší odborné 

škole Ě11 %ě, na vyšší odborné škole s kurzem pro asistenty pedagoga Ěř %ě, na vysoké škole 

s kurzem asistenta pedagoga Ě5 %ě a Ň % ůP potUebnou kvalifikaci nemají. Zajímal nás 

i obor, který mají nejčastEji ůP vystudovaný. Z dotazníkového šetUení vyplývá, ţe nejvíce 

AP mají vystudovaný obor sociální práce a pedagogika (20 %), ekonomie Ě14 %ě, speciální 

pedagogika (14 %), pedagogika volného času Ě14 %ě, pUedškolní a mimoškolní pedagogika 

Ě11 %ě, gymnázium Ěř %ě, učitelství pro 1. stupeO Ě7 %ě a pedagogické lyceum Ě7 %ě. 

Nejmenší zastoupení mEl obor hotelnictví ĚŇ %ě a elektrotechnika ĚŇ %ě.  
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Výzkumná otázka č. 6  

Kde se AP, kteUí poskytují podporu žák]m se ZP, naučili potUebné speciální (praktické) 

dovednosti? 

ůsistenti pedagoga se naučili z 50 % praktické dovednosti praxí. Pomocí vlastního 

samostudia získalo dovednosti potUebné k této práci 41 % respondent]. Školské poradenské 

zaUízení pomohlo 5 % ůP. Ti, kdo absolvovali kurz asistenta pedagoga, získali zkušenosti 

a dovednosti ve Ň % a vysoká škola pomohla také Ň % respondent].  

 

Výzkumná otázka č. 7 

Jaká je motivace AP k poskytování podpory právE žák]m se ZP? 

Z dotazníkového šetUení vyplývá, ţe řŘ % respondent] souhlasí s tím, ţe je jejich práce 

potUebná a smysluplná. Hlavním d]vodem podpory je pomoc jedinc]m se zrakovým 

postiţením Ě6Ř %ě, tUídnímu učiteli ĚŇ4 %ě a rodič]m ĚŘ %ě.  S ţáky se zrakovým postiţením 

pracuje Ňň % ůP, protoţe je nejvíce zajímá toto postiţení. TEch, kdo tráví volný čas s ţáky 

se SVP a chtEjí znát i to, jak pracují ve tUídE, je Ň0 %.  Tyto výsledky potvrdilo i pEt 

rozhovor], kde respondenti popisovali svoji práci. Smysluplnou jí vidí hlavnE v tom, ţe není 

stereotypní, je potUebná a podporuje samostatnost jedinc] se zrakovým postiţením.  

 

Výzkumná otázka č. Ř 

Jak sami AP p]sobící v procesu vzdElávání žák] se ZP hodnotí svou pozici 

v pedagogickém sboru? 

Dle námi zjištEných údaj] se polovina respondent] pUi jednání mezi ostatními členy 

pedagogického sboru cítí jako rovnocenný partner a druhá polovina jako podUadný partner. 

Lze konstatovat, ţe dle odpovEdí se jako rovnocenní členové pedagogického sboru cítí 54 % 

ůP, nerozhodných je ř % a ůP, kteUí se necítí být začlenEni je 37 %.  
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Dosaţení dílčích cíl] 

Dílčí cíl č. 1 a Dílčí cíl č. 2 

Dílčí cíle č. 1 a č. Ň jsou komentovány společnE, protoţe spolu úzce souvisí.  

Popsat konkrétní aktivity, které AP v rámci vzdElávání žák] se ZP vykovává. 

Popsat rozdElení kompetencí mezi učitelem a AP v procesu vzdElávání žák] se ZP. 

Dílčí cíle č. 1 a č. Ň byly naplnEny. Respondenti, kteUí se podílejí na výchovE 

a vzdElávání jedinc] se zrakovým postiţením, nejvíce pomáhají s bezpečností ţák] bEhem 

vyučovacích hodin Ě100 %ě, a to zejména o tElesné výchovE a bEhem pUestávek. Další 

aktivity, které respondenti vykonávají je kopírování učebních materiál] Ěř1 %ě a doprovod 

Ěř1 %ě, a[ uţ po škole, školní jídelnE nebo na mimoškolní aktivity, napU. na výlety, výstavy. 

ZvEtšování digitálních materiál] vykonává Ř4 % ůP. Z velké části pak pomáhají jedinc]m pUi 

orientaci v učebnicích a pracovních sešitech Ě70 %ě a pUi zápisech do školních sešit] Ě66 %ě. 

Více jak polovina ůP pomáhá ţák]m se zrakovým postiţením s prostorovou orientací 

a samostatností Ě5ř %ě a 4Ř % ůP pomáhá učiteli s výrobou didaktických pom]cek, které 

jsou vhodné pro celou tUídu. Z dotazníkového šetUení je zUejmé, ţe pedagogové, u kterých ůP 

p]sobí nejvíce, vyrábEjí pom]cky Ě4Ř %ě, pUipravují se na hodinu ĚŇ7 %ě, komunikují s rodiči 

(18 %ě, pUepisují texty do Braillského písma Ě16 %ě, pomáhají jedinc]m se zrakovým 

postiţením s prostorovou orientací Ě14 %ě, zvEtšují pro nE studijní materiály Ě7 %) a kopírují, 

tisknou a digitalizují texty Ě5 %ě.  

Dílčí cíl č. 3 

Zjistit, jak často se AP vEnuje pUi hodinE práci s celou tUídou a umožOuje tak učiteli, aby 

se individuálnE vEnoval žákovi/žák]m se ZP. 

Z odpovEdí respondent] v dotazníkovém šetUení a pomocí rozhovoru lze konstatovat, ţe 

s celou tUídou pracuje 57 % ůP a 4ň % pracuje výhradnE s jedincem se zrakovým postiţením. 

ůP, kteUí se vEnují celé tUídE dennE, je 50 %, 4x týdnE Ň %, ňx týdnE 14 %, 1x týdnE 7 % 

a nikdy Ň7 %. Domníváme se, ţe ůP se snaţí pracovat s celou tUídou, ale jen ve chvíli, kdy 

tUídní učitel potUebuje vEnovat sv]j čas inkludovaným jedinc]m.  

Dílčí cíl č. 4 

Popsat, jaká je role AP v jednotlivých pUedmEtech. 

Dílčí cíl č. 4 byl naplnEn. Z dotazníkového šetUení vyplývá, ţe respondenti bEhem hodin 

českého jazyka nejčastEji pomáhají jedinci se zrakovým postiţením s orientací v učebnicích 
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a pracovních listech, s prací s textem a metodickými pom]ckami. Obvykle tito ţáci vyuţívají 

pomoc pUi opisu, pUepisu a zápisu do školního sešitu. BEhem skupinové práce je ůP vyuţit na 

kontrolu bezpečnosti ţák] a dopomoci pUi vysvEtlení neznámých pojm]. ůP ţákovi pomáhá 

pUi opisu z tabule a pUi kontrole vlastní tvorby.  

ůP pUi matematice často pomáhají ţákovi se zrakovým postiţením pUi orientaci 

v učebnicích, pracovních sešitech a pracovních listech. ůP se snaţí jedinci pomoci pUi 

orientaci na číselné ose a s pochopením zadání slovních úloh. Ţákovi pomáhá se zápisem 

a opisem z tabule do školních sešit] a kontroluje, zda píše číslice a početní operace správnE.   

Kaţdá hodina prvouky, vlastivEdy a pUírodovEdy je pro jedince se zrakovým postiţením 

jiná, proto je ůP vyuţíván hlavnE pUi orientaci v učebnici a vysvEtlování nových pojm]. 

AP pomáhá ţákovi s prací ve skupinE a s prezentací projekt].  

TElesné výchovy se účastní všichni respondenti. ůP zajiš[uje hlavnE bezpečnost všech 

ţák] a doprovod do tElocvičny ţáka se zrakovým postiţením. BEhem tElesné výchovy 

je nápomocen pUi cvicích, které jedinec se zrakovým postiţením dElá modifikovanou formou. 

Účastní se všech částí hodiny tElesné výchovy. 

Pracovních činností se účastní 66 % respondent]. S ţákem se zrakovým postiţením tyto 

hodiny často ůP vyuţívá na procvičení jemné motoriky, která je velice d]leţitá nejen pro 

psaní. ůP pracuje s ţákem individuálnE. Ţákovi se zrakovým postiţením pomáhá ůP 

u stUíhání, lepení a obkreslování šablon. PUi tEchto hodinách je velice d]leţitý slovní 

doprovod, dopomoc a bezpečnost. V pracovních činnostech ţáci mohou vyuţívat r]zná 

relaxační cvičení.    

Dle výsledk] se výtvarné výchovy účastní 61 % ůP. Z vyhodnocení dotazníkového 

šetUení je patrné, ţe ve výtvarné výchovE ůP s ţákem se zrakovým postiţením dElají 

grafomotorická cvičení, uvolOovací a relaxační techniky.  

PUi hodinách hudební výchovy pomáhá ţák]m ň7 % respondent]. ůktivity, které 

AP dElají, jsou doprovod, bezpečnost, kopírování a zvEtšování učebních materiál] a relaxační 

činnosti.  
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Dílčí cíl č. 5 

Zjistit, kde nejčastEji získávají AP, kteUí p]sobí ve tUídách, ve kterých se vzdElávají žáci se ZP, 

potUebnou kvalifikaci. 

Dílčí cíl č. 5 byl naplnEn. Dotazníkové šetUení zmapovalo, ţe ůP potUebnou kvalifikaci 

získávají nejvíce na vysoké škole pedagogické ĚŇ7 %ě a na stUední škole pedagogické Ě25 %). 

Zajímal nás i obor, který mají ůP nejčastEji vystudovaný. Nejvyšší zastoupení mEl obor 

sociální práce a pedagogika ĚŇ0 %ě, dále ekonomie Ě14 %ě, speciální pedagogika Ě14 %ě, 

pedagogika volného času Ě14 %ě, pUedškolní a mimoškolní pedagogika Ě11 %ě, gymnázium 

(9 %ě, učitelství pro 1. stupeO Ě7 %ě a pedagogické lyceum Ě7 %ě. Nejmenší zastoupení mEl 

obor hotelnictví a elektrotechnika.  

 

Dílčí cíl č. 6 

Zjistit, kde se AP, kteUí poskytují podporu žák]m se ZP, naučili potUebné speciální (praktické) 

dovednosti. 

Dílčí cíl č. 6 byl naplnEn. Z odpovEdí respondent] bylo zjištEno, ţe 50 % ůP získává 

praktické dovednosti praxí a ti, kteUí si nejsou jistí svými kompetencemi, získávají dovednosti 

samostudiem Ě41 %ě. ůP, kteUí vyuţili pomoc školského poradenského zaUízení (SPC) bylo 

5 %. Kurz asistenta pedagoga a vysoká škola pomohla získat praktické dovednosti 4 % ůP.   

 

Dílčí cíl č. 7 

Zjistit motivaci AP k poskytování podpory právE žák]m se ZP. 

Dílčí cíl č. 7 byl naplnEn. Pomocí dotazníkového šetUení jsme zjistili, ţe řŘ % 

respondent] souhlasí s tím, ţe je jejich práce smysluplná a potUebná. Pomáhají hlavnE jedinci 

se zrakovým postiţením Ě6Ř %ě. Dále jsou podporou pedagogovi ĚŇ4 %ě a rodič]m ĚŘ %ě. 

ůsistenti pedagoga pracují s jedinci se zrakovým postiţením, protoţe je nejvíce zajímá toto 

postiţení ĚŇň %ě. Respondent], kteUí znají jedince se SVP ve volném čase a chtEjí poznat, jak 

pracují ve školním prostUedí, bylo Ň0 %. Cíl byl naplnEn i pomocí kvalitativní části, 

kdy  respondenti potvrdili, ţe je jejich práce smysluplná, potUebná, není stereotypní a často 

podporuje samostatnost jedince se zrakovým postiţením.  
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Shrnutí 

Bylo zjištEno, ţe asistenti pedagoga mají obecný pUehled o vzdElávání jedinc] 

se zrakovým postiţením na 1. stupni základní školy. VEtšinou nejsou na práci pUipraveni 

z vystudovaného oboru, ale praktické dovednosti získávají z velké části praxí a samostudiem. 

S celou tUídou pracuje více jak polovina respondent], ale vţdy záleţí na dobré spolupráci 

a domluvE s tUídním učitelem. Nejd]leţitEjší aktivita, kterou všichni ůP dElají, je zajištEní 

bezpečnosti bEhem vyučování nejen u ţáka se zrakovým postiţením, ale celé tUídy. Tato 

pracovní pozice asistenty pedagoga ve vysoké míUe naplOuje, pUijde jim smysluplná 

a potUebná.  
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6 Diskuse 

Informace, které jsme dotazníkovým šetUením a rozhovory s asistenty pedagoga zjistili, 

budou v této kapitole porovnány s výzkumy odborník], kteUí se problematice asistent] 

pedagoga u jedinc] se zrakovým postiţením vEnují.  

Počet asistent] pedagoga se od školního roku Ň010/Ň011 ve všech školách zvýšil. 

K 30. záUí Ň016 se počet ůP zvýšil o 1ň 299 a k 30. 9. 2017 pak o 17 725 ĚMŠMT, Ň017ě. 

D]vodem je inkluze, která umoţOuje společné vzdElávání v České republice. Jejím cílem 

je podpora rovné šance ve vzdElávání všech ţák]. Asistent pedagoga je jednou z moţností 

podp]rného opatUení pro ţáky s postiţením.  

B]nová ĚŇ01Řě popisuje, ţe Ueditelé a učitelé základních škola pokládají za hlavní 

pUekáţku společného vzdElávání pUeplnEné tUídy, velkou administrativní zátEţ a nedostatek 

asistent] pedagoga. ůsistenti pedagoga často uvádEjí, ţe by uvítali podporu školských 

poradenských zaUízení. S tEmito výsledky souhlasíme, protoţe v dotazníkovém šetUení 

respondenti tvrdí, ţe praktické dovednosti získalo ve školském poradenském zaUízení jen 5 % 

AP.  

Asistenti pedagoga v našem dotazníkovém šetUení i v rozhovorech byli zamEstnanci 

základních škol p]sobící na 1. stupni u jedince se zrakovým postiţením. Z námi 

dotazovaných asistent] pedagoga bylo 41 ţen a ň muţi. Toto sloţení potvrzuje Kavanová 

ĚŇ016ě, která interpretuje výsledky ze statistického úUadu Evropské unie – Eurostatu. „Z témEU 

pEti milion] absolvent] v roce 2014 bylo 58 % ţen a 4Ň % muţ]. Muţští absolventi stále 

dominují v oborech, jako je inţenýrství, zpracovatelský pr]mysl nebo stavebnictví, kde jejich 

podíl činí více neţ 70 %. Naopak ţeny silnE pUevaţují mezi absolventy pedagogických obor] 

(80 %ě nebo ve zdravotnictví Ě75 %)“ ĚKavanová, Ň016ě.  

KleOhová ĚŇ016ě zjiš[uje, ţe oproti zahraničí v České republice učí ménE muţ]. 

ůbsolventi pedagogických obor] po nástupu do praxe často zjiš[ují, ţe mohou získat lépe 

placenou práci neţ v oboru školství. ůvšak pUíčinou nemusí být jen nízký plat, ale i tradiční 

pohled na ţeny jako pečovatelky.  

Otázky dotazníkového šetUení se týkaly pUedevším konkrétních aktivit, kompetencí, 

činností, vzdElání ůP. Zajímala nás i smysluplnost jejich práce, spolupráce s tUídním učitelem 

a postavení v pedagogickém sboru.  
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Dle našeho názoru je nejd]leţitEjší vymezení pozice asistent] pedagoga ve tUídE 

a školním prostUedí. Správné vymezení kompetencí je nutným pUedpokladem pro výkon 

jakékoli pedagogické profese. ůsistenti pedagoga by mEli mít s pedagogem jasnE nastavená 

pravidla a kompetence. NemEli by si navzájem zasahovat do svých povinností a oba by mEli 

fungovat jako tým, který se podílí na výchovE a vzdElávání všech ţák]. Ze získaných dat 

je patrné, ţe pouze polovina ůP se cítí v pedagogickém sboru jako rovnocenný partner.  

S našimi výsledky souhlasí Šimková ĚŇ015ě, která doporučuje posilovat vztahy mezi 

tUídními učiteli a všemi učiteli p]sobících na základní škole. Dále doplOuje, ţe AP jsou 

pedagogičtí pracovníci, kteUí se často setkávají s pUekáţkami a musejí se pUizp]sobovat 

r]zným poţadavk]m a zmEnám. Pavelková ĚŇ014ě uvádí, ţe dobré postavení a pevné 

postavení v pedagogickém sboru je v kaţdé profesi velice d]leţité. „Pokud človEk necítí 

zastání, spolupráci a pochopení pro svou práci ze strany koleg], m]ţe nastat velký problém“ 

ĚPavelková Ň014, s. 4řě. 

Jechová ĚŇ015ě souhlasí s naším zjištEním. Klade veliký d]raz na vymezení kompetencí 

mezi asistentem pedagoga a pedagogem. Dle jejího názoru hraje roli vzájemná empatie, 

komunikace a domluva obou zúčastnEných.  

Mezi informacemi, které byly dotazníkem zjiš[ovány, patUí otázka na studium 

respondent]. Dle našich výsledk] získávají ůP studium potUebné k této profesi na vysoké 

škole pedagogické a na stUední škole pedagogické. ůvšak praktické dovednosti, které se mají 

ůP naučit, nezískali studiem ani kurzem pro asistenty pedagoga. Nejvíce získávají 

AP zkušenosti praxí, samostudiem a pomocí školského poradenského zaUízení.  

Jechová ĚŇ015ě ve svém výzkumu zjiš[uje, ţe na ůP nejsou kladeny vysoké nároky. Pro 

vedoucí pracovníky školy je nejd]leţitEjší praxe nebo i to, zda ůP studuje nebo má 

vystudovaný obor zamEUený pedagogickým smErem. Velikým pUínosem ůP určili i p]sobení 

paní učitelky, se kterou ve tUídE spolupracují. Pavelková ĚŇ014ě souhlasí s tím, ţe ůP radEji 

získávají zkušenosti tzv. školou ţivota, tedy praxí.   

Motivací ůP je smysluplnost a potUeba pomoci. S tímto tvrzením souhlasí Jechová 

ĚŇ015ě. Respondenti často uvádEli, ţe impulsem a motivací byl blízký vztah k dítEti, pomoc 

učiteli a rodič]m. 

ůktivity, které asistent pedagoga bEhem vyučovacích hodin dElá, pomáhají jedinc]m 

se zrakovým postiţením i ţák]m intaktním. Na základE našich výsledk] z dotazníkového 
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šetUení m]ţeme tvrdit, ţe nejd]leţitEjší je bezpečnost ţák]. S tímto tvrzením souhlasí 

i Pavelková ĚŇ014ě. 

ProstUednictvím pomoci ůP často ţáci se zrakovým postiţením látce lépe rozumní 

a dosahují tak lepších výsledk]. Respondenti ţáky motivují a podporují je v aktivitE. Snaţí se 

je zapojit do všech, a[ uţ modifikovaných, aktivit. SpolečnE s učitelem pracuje na dobrém 

klimatu tUídy a podporuje ţáky k samostatnosti.  

Beránková ĚŇ016ě popisuje práci ůP u ţáka se zdravotním postiţením. Podporují je ve 

skupinové i individuální práci. „Učivo jim zprostUedkovávají nejen mechanickým výkladem, ale 

prostUednictvím tištEných materiál], vizuální podpory, audiologické podpory a pUedevším 

prostUednictvím praktických ukázek. PUedvádEní názorných ukázek umoţOuje ţák]m snadnEjší 

osvojení učební látky a umoţOuje tak její další hlubší pochopení.“ ĚBeránková, Ň016, s. 66ě.  

ůsistenti pedagoga uvedli, ţe se v 57 % vEnují celé tUídE a nejen ţákovi se SVP. S tímto 

zjištEním nesouhlasí analýza MŠMT. Ta ukazuje, ţe často asistenti pedagoga fungují jako osobní 

asistenti k vybranému ţákovi neţ jako asistenti pedagoga, kteUí by mEli být podporou učiteli. 

Ministrovi školství, mládeţe a tElovýchovy se nelíbí ani praxe, kdy učitel posadí asistenta 

pedagoga a ţáka se SVP mimo dEní celé tUídy. „Je to alarmující. V takovém pUípadE ţádné 

společné vzdElávání neprobíhá.“ ĚHrdinová, Ň01Řě. 

Ve výzkumu Pavelkové ĚŇ014ě je uvedeno, ţe ve vEtšinE pUípad] nemají asistenti pedagoga 

plný pracovní úvazek. Dle našeho zjištEní má 64 % ůP plný pracovní úvazek a ň6 % částečný 

nebo poloviční úvazek. Pavelková ĚŇ014ě uvádí, ţe je plný úvazek často doplnEn učitelstvím nebo 

vychovatelstvím.  

Pavelková ĚŇ014ě potvrzuje výsledky našeho dotazníkového šetUení v otázce, zda 

se AP podílejí na vypracování a sestavování individuálního vzdElávacího plánu jedince 

se zrakovým postiţením. Respondenti se v našem výzkumu na IVP v 66 % nepodílejí. Uvádí, 

ţe nejvíce sestavuje IVP tUídní učitel ve spolupráci se SPC.  

S ohledem na zmEny, které od 1. ř. Ň016 ve vzdElávání ţák] se speciálními vzdElávacími 

potUebami nastaly, by bylo vhodné v budoucnu výzkum zopakovat. NáslednE by bylo zajímavé 

porovnat výsledky z dotazníkového šetUení z roku 2018 a 2028.  
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7 Doporučení pro praxi 

Na základE výsledk] a informací zjištEných výzkumem lze stanovit určitá doporučení 

pro praxi. Tato doporučení jsou rozdElena do nEkolika oblastí.  

Pro oblasti vzdElávání asistent] pedagoga, kteUí se podílejí na výchovE a vzdElávání 

jedinc] se zrakovým postiţením, doporučujeme splnEní kvalifikace nutné pro tuto pozici. 

AP by mEli znát základy pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. V rámci kurz], 

semináU] a záţitkových činností by mEli umEt pracovat s kompenzačními pom]ckami a všemi 

druhy postiţení. Pomocí absolvování tEchto kurz] by mEli být schopni následnE vyuţívat 

speciální metody a pUístupy, které jsou vhodné a bezpečné pro jedince se zrakovým 

postiţením. Zde by mEla fungovat i podpora ze strany vedení a kooperace všech člen] 

pedagogického sboru. Je vhodné, aby se ůP sebevzdElávali a hledali informace, na které 

neznají odpovE@. 

ůP by mEli být více informování. VEtšina ůP uvedla, ţe nejvíce praktické dovednosti 

získávají praxí a samostudiem. Dle našeho zjištEní je nutné zmEnit koncept pUedmEt] 

vyučovaných na vysokých a stUedních školách, kde by ůP mEli získat vhodné a vyuţitelné 

dovednosti, které by mohli následnE pouţít v praxi. Informovaní by mEli být i od školského 

poradenského zaUízení, aby ţákovi se zrakovým postiţením z nevEdomosti neublíţili. MEli by 

znát vhodné postupy a získat odpovEdi na otázky, jak pracovat s takto postiţeným jedincem. 

Je alarmující, ţe aţ 50 % ůP odpovEdElo, ţe mu SPC ţádné informace nepUedalo. Dle našeho 

zjištEní je vhodné podpoUit ůP supervizemi s tUídním učitelem, školním psychologem, 

školním speciálním pedagogem a školským poradenským zaUízením. Vhodná je i aktivní 

spolupráce se zákonnými zástupci, kteUí znají své dítE nejlépe.  

Klima tUídy je další oblast, kterou je potUeba u ţáka se zrakovým postiţením podpoUit. 

Je vhodné, aby se ţák se zrakovým postiţením zúčastOoval všech aktivit. D]leţitá je 

i podpora sebepojetí, sebehodnocení a sebekontroly. Spoluţáci musí znát všechna omezení, 

která jsou se zrakovou vadou jedince spojena, abychom pUedešli r]zným nedorozumEním. 

Ţáka bychom mEli učit samostatnosti. Není vhodné, aby ůP sedEl celé vyučovací hodiny 

u ţáka se zrakovým postiţením nebo s ním chodil do jiné místnosti. Nutná je spolupráce 

s celým kolektivem tUídy. Kaţdá tUída s inkludovaným jedincem se zrakovým postiţením 

m]ţe mít pravidla nastavena jinak, ale dle náplnE asistent] pedagoga nejsou ůP k dispozici 

jen jedinc]m se zrakovým postiţením, ale jsou nápomocni hlavnE tUídnímu učiteli.  
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U spolupráce asistent pedagoga a pedagoga doporučujeme nastavení pravidel ještE 

pUed nástupem asistenta pedagoga do zamEstnání. D]leţité je vymezení kompetencí 

a činností, které bude dElat asistent pedagoga a které učitel. Je vhodné se dohodnout i na tom, 

kdo bude komunikovat s rodiči a zda se ůP bude účastnit všech pUedmEt]. Dle našeho 

doporučení je nutné, aby ůP vEdEl, v čem je kompetentní a v čem ne.  

Postavení ůP v pedagogickém sboru by se mElo zlepšit. ůP z poloviny uvedli, ţe se 

cítí v pedagogickém sboru jako podUadní v]či učitel]m. Dle našeho doporučení je vhodné, 

aby se ůP účastnili tUídních sch]zek, aby navázali kontakt s rodiči a pedagogických rad, aby 

mEli pUehled o tom, co se v základní škole dEje. Je nutné, aby ůP znal všechny zamEstnance 

školy.  

Dle našeho doporučení je vhodné, aby všichni ůP, kteUí p]sobí na této pozici, byli 

neustále motivováni k práci s jedinci se speciálními vzdElávacími potUebami. V praxi často 

slýcháváme, ţe není moţné vzdElávat v jedné tUídE, která má celkem ň0 ţák], ţáky 

s mentálním postiţením, ţáky s logopedickou vadou, ţáky se zrakovým postiţením, 

ţáky  sluchovým postiţením nebo ţáky s autismem. Bohuţel v takto pUeplnEných tUídách 

se s tímto problémem budeme setkávat často, ale je hlavnE na pedagogovi a ůP, aby chránili 

sami sebe a pUedcházeli syndromu vyhoUení. Práce ve školním prostUedí je náročná, proto 

je vhodné podporovat vlastní osobnost.  
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Ř ZávEr 

Diplomová práce byla rozdElena do dvou hlavních částí, teoretické a empirické. 

Teoretická část práce popisuje zrakový orgán a význam vidEní pro človEka, definuje zraková 

postiţení a dElí je dle r]zných kategorií. Další kapitolou teoretické části práce je edukace 

jedinc] se zrakovým postiţením v České republice, která zahrnuje spolupráci s rodinou 

a spolupráci s odborným poradenstvím. Popisuje moţnosti vzdElávání jedinc] se zrakovým 

postiţením a podrobnE se zabývá edukací ţák] se zrakovým postiţením, podp]rnými 

opatUeními ve výuce včetnE kompenzačních pom]cek. TUetí kapitola popisuje kompetence 

asistenta pedagoga, organizační podmínky a metodiku práce asistenta pedagoga 

v jednotlivých vyučovacích pUedmEtech na 1. stupni základní školy.  

Empirická část diplomové práce je tvoUena dotazníkovým šetUením, které probíhalo na 

základních školách, které vzdElávají jedince se zrakovým postiţením. Výzkumným vzorkem 

bylo 44 asistent] pedagoga pracujících pUeváţnE na bEţné základní škole. Pro dokreslení 

informací bylo dotazníkové šetUení doplnEno rozhovory s pEti asistenty pedagoga, kteUí se 

podílejí na výchovE a vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením.  

Cílem diplomové práce bylo popsat specifika práce asistenta pedagoga, popsat, jaké 

charakteristiky z hlediska dosaţeného vzdElání, délky praxe, zkušeností a motivace k výkonu 

této práce platí pro asistenty pedagoga a popsat z pohledu asistent] pedagoga p]sobících 

v procesu vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením jaká je jejich pozice v pedagogickém 

sboru. 

Na základE námi zjištEných údaj] lze konstatovat, ţe cíle diplomové práce byly 

naplnEny a byla vyvozena určitá doporučení pro praxi.  

Ze zjištEných informací lze usuzovat, ţe asistenti pedagoga získávají praktické 

dovednosti praxí, samostudiem a ve školském poradenském zaUízení. Ţák]m se zrakovým 

postiţením pomáhají asistenti pedagoga nejvíce s bezpečností bEhem vyučovacích hodin 

a pUestávek. ůsistenti se vEnují častEji celé tUídE neţ ţákovi se zrakovým postiţením. Všichni 

respondenti se účastní hodin českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivEdy a pUírodovEdy 

a tElesné výchovy. D]leţité je stanovení si pravidel společnE s tUídním učitelem ještE pUed 

počátkem podpory, aby kaţdý znal své kompetence. VEtšina asistent] pedagoga označuje 

svou práci jako smysluplnou a potUebnou.  
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Vyhodnocením výsledk] jsme dospEli k závEru, ţe teoretická pUipravenost asistent] 

pedagoga je nedostačující, proto doporučujeme navštEvovat r]zné kurzy a semináUe 

akreditované MŠMT. Dle našich závEr] by kaţdý asistent pedagoga mEl znát základy 

pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.  

Je velice d]leţité zkvalitOovat a zlepšovat pUístup k jedinc]m se zrakovým postiţením 

a informovat asistenty pedagoga a všechny členy pedagogického sboru o specifikách jejich 

postiţení.  
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PTÍLOHY 

 
Seznam pUíloh 
 
PUíloha ů   Dotazník 
 

 



 

 
 

 

PUíloha ů: Dotazník 
 
Dotazník pro asistenty 
 
Název diplomové práce: ůsistent pedagoga ve vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením 
 
Váţená paní, váţený pane, jsem studentkou Fakulty pUírodovEdnE-humanitní a pedagogické 
Technické univerzity v Liberci a obracím se na Vás ţádostí o vyplnEní tohoto dotazníku, 
který slouţí ke zpracování empirické části mé diplomové práce s názvem ůsistent pedagoga 
ve vzdElávání ţák] se zrakovým postiţením.  
Cílem výzkumu je popsat specifika práce asistenta pedagoga v procesu vzdElávání ţák] se 
zrakovým postiţením na prvním stupni základních škol. Dotazník je anonymní a data získaná 
z nEj budou pouţita pouze ke studijním účel]m. Dotazník vyplOujte pouze tehdy, pokud 
pracujete, nebo jste v posledních letech pracoval/a, jako asistent pedagoga na 1. stupni 
základní škole, ve tUídE, kde se vzdElával ţák/ţáci se zrakovým nebo kombinovaným 
postiţením.  
DEkuji za spolupráci Bc. ůnna Kaiserová, DiS.  
 
 
1) Jste: 
 

1. ţena 
2. muţ 

 
2) Váš vEk: 
 
3) Na jakém typu školy pracujete?  

1. bEţná základní škola 
2. škola zUízená pro ţáky se speciálními vzdElávacími potUebami 
3. základní škola speciální 
4. jiný typ Ěuve@te jakýě 
 
 

 
4) V jakém ročníku na 1. stupni základní školy pracujete?  
 

1. ročník 
2. ročník 
3. ročník 
4. ročník 
5. ročník 

 
5) Jak dlouho pracujete s dEtmi (lidmi) se speciálními vzdElávacími potUebami? 
 
 
 
6) Jak dlouho pracujete na pozici asistenta pedagoga? 
 



 

 
 

 
 
 
7) Kolik dEtí ve tUídE má doporučení školského poradenského zaUízení na zUízení funkce 
asistenta pedagoga? 
 
 
 
Ř) Jakým zp]sobem jste získal/a kvalifikaci pro výkon práce asistenta pedagoga?  
 

1. stUedoškolské pedagogické 
2. stUedoškolské nepedagogické + kurz asistenta pedagoga 
3. vyšší odborné vzdElání pedagogické  
4. vyšší odborné vzdElání + kurz asistenta pedagoga 
5. vysokoškolské vzdElání pedagogické  
6. vysokoškolské vzdElání + kurz asistenta pedagoga 
7. potUebnou kvalifikace nemám 

 
ř) ů jaký konkrétní obor jste vystudoval/a? Vypište: 
 
 
 
 
10) DoplOujete si v současné dobE pedagogické studium? 

1. ano, studuji prezenčnE 
2. ano, studuji dálkové nebo kombinované studium 
3. ne, ale uvaţuji o tom 
4. ne, ani o tom neuvaţuji 

 
 
11) Myslíte si, ţe Vás studium (SŠ, VŠ nebo kurz pro asistenty pedagoga) dostatečnE 
pUipravilo na práci asistenta pedagoga u ţáka se zrakovým postiţením? 
 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodnE ne 

 
12) Kde jste získal/a praktické dovednosti potUebné k práci se ţákem se zrakovým 
postiţením (napU. zvýrazOování textu, zvEtšování textu, pUepisování do Braillova písma, 
ovládání speciálního softwaru a hardwaru, podporování prostorové orientace a 
samostatného pohybu)? 
 

1. studium SŠ 
2. studium VŠ 
3. kurz pro asistenty pedagoga  
4. školské poradenské zaUízení – speciálnE pedagogické centrum  
5. praxe 
6. samostudium 



 

 
 

7. jiné 
 
13) Účastníte se vzdElávacích aktivit akreditovaných MŠMT určených pro asistenty 
pedagoga (kurzy, školení, semináUe, DVPP)? 

1. ano 
2. ne 

 
 
14) Myslíte si, ţe je práce asistenta pedagoga potUebná, smysluplná a proč? Prosím 
dopište. 

1. ano 
- 
- 
- 
2. ne  
- 
- 

 
15) VEnujete se a pomáháte i ostatním ţák]m ve tUídE nebo pouze ţák]m se speciálními 
vzdElávacími potUebami?  
 

1. vEnuji se pouze ţák]m se SVP 
2. vEnuji se ţák]m bez rozdílu Ěpodle potUebyě 

 
16) V kolika tUídách aktuálnE p]sobíte: ______ 
 
17) Kde je vaše pracovní místo ve tUídE? 
 

1. v lavici vedle integrovaného ţáka 
2. mám ve tUídE své vlastní místo stranou Ěvlastní st]lě 
3. dElím se o pracovní místo s učitelem 
4. nemám vlastní místo ve tUídE, pohybuji se celou hodinu mezi ţáky po tUídE 

 
1Ř) Prosím vypište konkrétní aktivity, které jako asistent pedagoga v rámci vzdElávání 
ţák] se zrakovým postiţením vykonáváte.  
 

1. kopírování učebních materiál] 
2. zvEtšování digitálních materiál] 
3. prostorová orientace  
4. doprovod po budovE školy, na mimoškolní akce 
5. zápisy do sešit] 
6. orientace v učebnicích  
7. výroba didaktických pom]cek 
8. jiné, popište prosím: 

 
 
  



 

 
 

1ř) ZúčastOujete se všech pUedmEt] (ČJ, M, PRV, VL, PT, HV, TV, VV, PČ)? 
1. ano  
2. ne a proč? 

a) nemám plný úvazek 
b) mám plný úvazek, ale vše záleţí na dohodE s učitelem 
c) mám plný úvazek, ale v dobE všech činností pracuji v jiné tUídE 

 
 
 
 
20) Jaká je Vaše role v českém jazyce? Jak konkrétnE podporujete ţáka se zrakovým 
postiţením? Prosím vypište:  
 
 
 
21) Jaká je Vaše role v  matematice? Jak konkrétnE podporujete ţáka se zrakovým 
postiţením? Prosím vypište: 
 
 
 
 
22) Jaká je Vaše role v prvouce, vlastivEdE a pUírodopisu? Jak konkrétnE podporujete 
ţáka se zrakovým postiţením? Prosím vypište:  
 
 
 
23) Jaké je Vaše role v tElesné výchovE? Jak konkrétnE podporujete ţáka se zrakovým 
postiţením? Prosím vypište:  
 
 
 
24) Jaké je Vaše role v pracovních činnostech? Jak konkrétnE podporujete ţáka se 
zrakovým postiţením? Prosím vypište:  
 
 
 
25) Jaké je Vaše role ve výtvarné výchovE? Jak konkrétnE podporujete ţáka se 
zrakovým postiţením? Prosím vypište: 
 
 
 
26) Jaké je Vaše role v hudební výchovE? Jak konkrétnE podporujete ţáka se zrakovým 
postiţením? Prosím vypište:  
 
 
 
  



 

 
 

27) Popište kompetence, které máte vy a které má učitel/učitelka napU. kdo zvEtšuje 
výukové materiály, pUepisuje do Braillského písma, vyrábí haptické pom]cky, doprovod 
po škole, do jídelny. 
 
a) Já dElám:     b) Učitel dElá: 
-      - 
-      - 
-      - 
-      - 
-     -        
-     - 
-     - 
-      
 
2Ř) Podílíte se na pUípravE didaktických pom]cek (napU. pracovní listy se zvEtšeným 
písmem, mapy, jednoduché obrázky se silnEjší konturou)?  

1. ano 
2. ne 

 
 
2ř) Jak často se podílíte na výrobE didaktických pom]cek? 

1. na kaţdou vyučovací hodinu 
2. kaţdý den Ěne na všechny vyučovací hodinyě 
3. 4x týdnE 
4. 2 – ňx týdnE 
5. 1x týdnE 
6. nikdy 

 
30) Co Vás nejčastEji podnEcuje k pUípravE pom]cek? 

1. poţádá mE o to učitel 
2. poţádá mE o to ţák 
3. je to moje vlastní iniciativa 
4. jiný d]vod Ěuve@te jakýě: 

 

 
 
31) Kdy nejčastEji pUipravujete pom]cky? 

1. v pracovní dobE bEhem vyučování 
2. v pracovní dobE pUed nebo po vyučování 
3. ve svém volném čase Ěo pUestávkáchě 
4. ve svém volném čase Ědomaě 

 
  



 

 
 

32) Jak často se vEnujete pUi práci v hodinách celé tUídE, aby se učitel mohl 
ţákovi/ţák]m se SVP vEnovat individuálnE?  
 

1. dennE  
2. 4x týdnE 
3. ňx týdnE 
4. Ňx týdnE  
5. 1x týdnE  
6. nikdy 

 
33) Jaké informace a praktické dovednosti vám SPC pUedalo?  

1. informace o tom, co obnáší, jaký stupnE zrakového postiţení 
2. informace o tom, jak vést ţáka s SVP 
3. informace o tom, jak komunikovat s ţákem s SVP 
4. informace o tom, jaké jsou vhodné a nevhodné didaktické pom]cky 
5. informace o tom, jak vést ţáka s SVP k samostatnosti  
6. informace o tom, jak získat ţákovi d]vEru 
7. informace o tom, jak spolupracovat s tUídním učitelem 
8. informace o tom, jak spolupracovat s rodiči 
9. realizace POSP Ěprostorová orientace a samostatný pohyb ZPě 
10. nácvik a instrukce, jak pouţívat kompenzační pom]cky 
11. jiné, prosím vypište: 
- 
- 
- 
10. ţádné informace mi nepUedalo 

 
 
34) Jaký máte pracovní úvazek?  
 

1. plný, tedy 40 hodin týdnE  
2. částečný Ěuve@te prosím kolik hodin týdnEě 
- 
 

 
35) Jaký je hodinový rozsah Vaší pUímé pedagogické činnosti? 
 
 
 
 
36) Jaký je hodinový rozsah Vaší nepUímé pedagogické činnosti? 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

37) Komunikujete se školským poradenským zaUízením (SPC)?  
1. ano, v pUípadE potUeby kontaktuji sama/sám školské poradenské zaUízení 
2. ano, pouze pUi návštEvE pracovník] poradenského zaUízené na naší škole 
3. ne 

 
3Ř) Podílíte se na vypracování a sestavování IVP ţáka se SVP? 

1. ano 
2. ne 

 
3ř) Konzultujete pracovní postupy s ostatními členy pedagogického sboru? 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. spíše ne 
4. rozhodnE ne 

 
40) Jak se cítíte pUi jednání s ostatními učiteli? 

1. jsme rovnocenní partneUi 
2. jsem podUadný v]či učitel]m 
3. jinak Ěprosím vypišteě: 

- 

- 

- 

 
41) Domníváte se, ţe jste rovnocenným členem pedagogického sboru? 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodnE ne 

 
 
42) ZúčastOujete se pedagogických rad? 

1. ano, pravidelnE 
2. ano, ale pouze je-li tomu d]vod z mé strany 
3. ano, ale pouze na pUání vedení 
4. ne 

 
43) ZúčastOujete se tUídních sch]zek? 

1. ano, pravidelnE 
2. ano, ale pouze je-li tomu d]vod z mé strany 
3. ano, ale pouze kontaktuje-li mE zákonný zástupce 
4. ne 

 
  



 

 
 

44) Co Vás vedlo k tomu, ţe pracujete se ţákem se zrakovým postiţením?  
 

1. mám zkušenosti s ţáky se SVP 
2. zajímá mE nejvíce toto postiţení 
3. trávím volný čas s ţáky se SVP a chci znát i to, jak pracují ve tUídE 
4. pUipravuji se na práci učitele a chci získat zkušenosti  
5. tato práce mE velice baví a naplOuje 
6. nEjak to dopadlo, nevybral/a jsem si to 
7. jiná:  

 
 
 
 
45) Myslíte si, ţe Vaše práce podporuje a pomáhá ţákovi v samostatnosti? 
 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodnE ne 

 
 
46) Povaţujete práci asistenta pedagoga za náročnou? 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodnE ne 

 
47) Chcete v budoucnu pracovat stále jako asistent pedagoga? 

1. rozhodnE ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodnE ne 
6. chci 

 
48) Pokud nechcete v budoucnu pracovat jako ůP, kam smEUujete?  

1. chci být učitel 
2. chci být vychovatel 
3. jiný obor, jaký? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


