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TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU 

 potřeba kvalitativních dat 

z průběhu vzdělávání žáků 

se ZP v běžných školách 

 

 hodnocení integrace žáky 

samotnými 

 

 více než dvacet let 

zkušeností žáků 

  

Žáci Všechna 

postižení 

Zrakové postižení Z toho těžké 

zrakové 

postižení 

Více vad Z toho 

hluchosle

pých 

Celkem podle typu 

postižení 

71801  703 155 4727 7 

Individuálně 

integrované (z toho 

v JM kraji) 

34761 
64 

19 235 2 

1824 
8 

0 10 0 

Integrované ve 

speciálních třídách (z 

toho v JM kraji) 

37040 153 5 482 0 

30014 268 21 682 5 

Ve speciálních 

školách (z toho v JM 

kraji) 

30014 268 21 682 5 

2731 26 4 92 1 
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VÝZKUMY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE ŽÁKŮ SE 

ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 Výzkumný  záměr MSM0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání“ 

 

 zjišťování povědomí a úrovni osvěty učitelů nebo běžné populace o osobách se zrakovým postižením 
(Michelfeitová, H. [online] 2012, Staníková, A. [online] 2011, Vaďurová, H.; Pančocha, K. 2012) 

 

 klimatu třídy, posilování sociálních kompetencí žáků se zrakovým postižením a využití metody 
dramatické výchovy a sociálního učení  (Hamadová, P. 2009, Hamadová, P.; Pavlovská, M. 2009,  
Pavlovská, M.; Röderová, P. 2011, Pavlovská, M.; Röderová, P. 2010) 

 

 Posilování klíčových a specifických kompetencí žáků se zrakovým postižením (Nováková, Hamplová, 
2010, Nováková, Z.; Kramosilová, Z. 2012; Hamadová, P.; Kabátek, L. 2009, Hamadová, P. 2009) 

  

 Další domácí a zahraniční výzkumy 

 

 izolovaná data k oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se ZP v České (Vilášková, D. 2009, Líčeníková, Z. 
2003, Malá, M. [online] 2012) 

 výpovědi pedagogických pracovníků u žáků se ZP ve Velké Británii (Davis P. 2003) 

 názory a pohledy na různé oblasti týkající se školy i volnočasových aktivit  (Khadka, J.Ryan, B. Margrain, 
T. H. et al. ([online] 2012) 

 

 



METODOLOGIE 

 Hlavní cíl - identifikování témat spojených se školou u žáků se 
zrakovým postižením a jejich reflexe samotnými žáky 

 

 Dílčí cíle  

 jak vnímají integrovaní žáci vzdělávání v běžné škole 

 jak zvládají běžné kurikulum 

 co ovlivňuje sociální vztahy žáka se ZP ve škole 

 

 realizace výzkumu  2012-2013 

 

 kvalitativní metoda, technika polořízeného rozhovoru s žáky se ZP 
v ohniskových skupinách/individuální 

 

 analýza otevřeným kódováním  
 

 



KATEGORIE 

 Sebepojetí 

 Samostatnost 

 Třídní kolektiv 

 Učitelé 

 Předměty 

 Asistent 

 Pomůcky 

 Volný čas 

 Vnímání integrovaného vzdělávání 

 Profesní orientace a volba dalšího vzdělávání 

 



INFORMANTI 

Jméno Věk Ročník/lokace školy  Stupeň ZP/asistence 

Azalka 15 9./malé město Lehká slabozrakost 

Fialka 14 8. /velké město Lehká slabozrakost 

Fíkus 16 9./malé město Nevidomost/asistence 

Konvalinka 15 9./malé město Střední slabozrakost 

Narciska 14 8./velké město Lehká slabozrakost 

Tulipán 16 9./velké město Nevidomost/asistence 



SEBEPOJETÍ 

 informanti se vnímají jako individuální osobnosti s 
charakteristikami, ale také chtějí být stejní jako vrstevníci 

 

 odlišnost primárně nevztahují k postižení, ale 
k povahovým rysům, zálibám, ale také k charakteristikám 
zjištěných od ostatních osob 

  

 

„Tak já nevím, já jsem asi normální čtrnáctiletá holka,…“ (Narciska) 

„Jsem ukecaná, to mi říkaj všichni.“ (Konvalinka) 

 

 „Tak jako trošku, tak jako napůl. Samozřejmě to zrakový postižení jako úplně to 

člověk neodbourá, no ale tak jako snažím se vnímat jako, snažím se prostě 

vnímat jako zdravej člověk. …“(Tulipán) 

 

 „Já se vnímám jako ti ostatní, za každou cenu chci prostě vyzkoušet všechno, co 

ostatní, prostě jakoby ať to obnáší cokoli, ale prostě cítím se jako ostatní.“(Fíkus) 

 



TŘÍDNÍ KOLEKTIV 

 míra přijetí žáka se zrakovým postižením ovlivňuje sebepojetí 
žáka a následně sociální inkluzi, školní kolektiv podstatný 
význam 

 

 přijetí spolužáky si představují jako „střední cestu“ 

 

 problémy (izolace, schválnosti, narážky) u třech informantů se 
projevují s nástupem na druhý stupeň, závažná situace u 
nevidomého hocha – nemá kamarády 

  

„… . Přišla holka, prej zavážeš mi prosím tě ten náramek, mně se to 

teď svlíklo, a já jo, jasně a ona počkej, ty na to vlastně nevidíš, a šla za 

někým jiným. Tak to jakože bylo zraňující.“ (Fialka) 

 

„A potom jsem vlastně seděla s B. a ona: vidíš všechno, všechno je 

v pohodě? .. Ale ona mi to všechno vydiktovala úplně v pohodě.“ 

(Fialka) 
 



UČITELÉ 
 ideální přístup - „zlatý střed“ 

 

 téměř všichni se shodují, že se učitelé mají ptát, nejlépe hned 
zpočátku školního roku, zároveň nestojí o neustálou pomoc, 
kontrolu či nadržování 

 

 učitelé jsou různí, někteří ignorují potřeby žáků, někteří 
nadměrně pomáhají 

 

 oblíbenost souvisí s osobností učitele a kvalitou výuky 
 

 

 

 

„No nebo třeba jakože řeknou, se zeptají: vidíš na to? My řeknem ne, tak já ti to 

budu diktovat. Mi to diktuje a já nevím třeba okřiknou třídu, aby byli ticho, že to 

potřebujem slyšet. No, ale to je takový, v tý matice dostáváme už takový ty papíry, 

tak je to super… .“  (Fialka) 

 

„…jak jsem říkal, máme suprovýho dějepisáře, s ním je prostě sranda,…; A hodně 

teda mám rád nebo hodně vycházím i s naší angličtinářkou, protože ta doopravdy 

naučí a je s ní sranda ….“ (Fíkus) 

 

 



ASISTENT 
 lépe vnímána asistence na prvním stupni, přítomnost asistenta 

pedagoga může vytvářet určité bariéry 

 

 oba informanti nejsou spokojeni, souvisí to s přístupem 

asistenta, ale i žáka, adekvátní pomocí asistenta, úrovní 

samostatnosti žáka 

 

  

 

„Jako mě vadí, že prostě ona na mě furt něco kritizuje, furt se jí něco nelíbí a furt 

dostávám zprďasy. Za úplnou maličkost… . A něco nedonesu, že už to nestihnu, 

tak zase je zprďas, no.“ (Tulipán) 

 

„…že prostě jak jsem byl na tý specce, tak prostě jsem se naučil tý samostatnosti 

hodně a prostě už tolik nepotřebuju toho asistenta, maximálně na matiku, … .“ 

statní, prostě jakoby ať to obnáší cokoli, ale prostě cítím se jako ostatní.“(Fíkus) 

 



POMŮCKY 
 součást specifického kurikula, typy používaných pomůcek odvozeny 

od stupně zrakového postižení 

 

 většina informantů pomůcky vlastní nebo jsou jim zapůjčeny 

 

 informanti používají elektronické pomůcky (především notebook), 
někteří mechanické (hůl, Pichtův stroj)  

 

 všichni významně oceňují pomůcky pro usnadnění života 

 
 

 

„Já mám vlastně elektronickou lupu, ono je to vlastně, já nevím, jak to vypadá.; 

Větší foťák a přibližuje to ten text a je to super.“ (Narciska) 

 

„Tak jsou to jako, hlavně jsou to strašně dobrý pomůcky, jsou to strašně dobrý 

věci, který jako mnohdy ulehčí život, třeba pomůžou zlepšit komunikaci a tak…“ 

(Tulipán) 

 



VNÍMÁNÍ INTEGROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 pozitivní pohled na formu vzdělávání, souvisí s následnou volbu 
střední školy v běžném proudu (vyjma jednoho informanta) 

 

 oceňují příležitostné setkávání s kamarády se stejným typem 
postižení 

 

 většina informantů potvrdila, že by si ve speciální škole 
připadali ještě více odlišní, přestože se jim vzdělávání na 
druhém stupni v sociálních vztazích jeví složitější 

 

 

 

 

„Já jsem aji jako nechtěla, protože nevím, já se jako cítím líp mezi normálníma, 

když to tak řeknu blbě, jakože… .“ (Azalka) 

 

 „… rozhodně není čeho se bát, třeba že vždycky se to dá řešit, když se něco děje 

nebo to. A ty lidi to přijímají v pohodě si myslím, skoro všude, takže i když třeba byl 

v nějaký jiný škole, tak si myslím, že úplně je to v pohodě, a že vždycky se to dá 

s těma učitelama domluvit a není to nic hroznýho bejt prostě v integraci. 

(Konvalinka) 

 

 

 



ZÁVĚREM 
 pozitivní přijetí integrace, ALE vědomí limitů, 

zvláště ve výuce 

 

 informanti řeší stejné problémy jako intaktní 
vrstevníci, silná touha neodlišovat se 

 

 ve zvládání běžného kurikula jsou patrná 
omezení (TV, zeměpis), pomáhají pomůcky a 
„technická podstata“ asistence 

 

 sociální inkluze souvisí s osobností žáka a dalšími 
„známými“ faktory, není však potvrzena 
souvislost s mírou postižení 

 

 Potvrzení dobře fungujícího systému speciálně 
pedagogické podpory 

 

 Nutnost neustálě osvěty, dovzdělávání, řešení 
otázky pedagogické asistence 

 

 

 

 

 

 Malý výzkumný soubor a určitá 
široká variabilita v rámci 
sdílených charakteristik 

 

 Chybí komparace s jinou formou 
vzdělávání 

 

 Chybí komplexní pohled dalších 
zúčastněných stran 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

 

 

 

 
PODPORUJME INKLUZI OSVĚTOU!  

  

PODĚKOVÁNÍ MGR. PAVLE KOUKALOVÉ ZA POMOC PŘI REALIZACI 

VÝZKUMU 

 

VÍCE INFO NA HTTPS://IS.MUNI.CZ/AUTH/TH/397382 

 

ZNOVAKOVA@PED.MUNI.CZ 
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