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Abstrakt 
 

Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě  

k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv 

a analyzovat problematiku inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů a studentů vybraných 

středních škol. Teoretická část se zaměřuje na téma postižení studentů a jejich speciální 

vzdělávací potřeby z psychologického, sociálního a historického hlediska. Text se také 

věnuje otázce podpory rodiny a spolužáků studentů během jejich studia a vývoje. To je 

základ, na kterém stojí předpoklady pro úspěšnost lidí v životě. V praktické části jsou 

podmínky studia podrobeny dotazníkovému šetření na středních školách. Výsledkem  

je souhrn doporučení pedagogickým pracovníkům a asistentům pro zlepšení spolupráce  

v prostředí školy. 

 

Klíčová slova 

 

Inkluzivní vzdělávání, motivace, inovace, spolupráce s asistenty, pracovní prostředí, kolektiv 

třídy, vzájemná podpora a porozumění 

  

Abstract 

 
This bachelor thesis deals with the inclusive education of students at secondary schools, 

and the route to achieve these goals. The aim of the thesis is to describe inclusive 

education from various perspectives, and analyse the issue of inclusive education  

from the perspective of teachers and students from selected secondary schools.  

The theoretical section focuses on the theme of student’s disability and their special 

education needs from a psychological, social and historical point of view. The work also 

deals with the question of support for a student from his or her family and schoolmates 

during the student's studies and development. This foundation sets the prerequisites 

for leadership in their future. In the practical section, these conditions are the subject  

of a questionnaire distributed at secondary schools. The result is a set of recommendations 

for teachers and pedagogical assistants to improve collaboration in the school 

environment. 

 

Key words 

 

Inclusive education, motivation, innovation, cooperation with assistants, working 

environment, class collective, reciprocal support and appreciation  
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Seznam zkratek 

 

ADD: Porucha pozornosti bez hyperaktivity 

ADHD: Porucha pozornosti spojená s impulzivitou (netrpělivostí) a hyperaktivitou 

(chronickým neklidem) 

AS: Aspergerův syndrom 

IQ: Inteligenční kvocient 

LMD: Lehká mozková disfunkce 

ODD: Porucha opozičního vzdoru či opoziční chování 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (anglicky: Organisation for 

Economic Co-operation and Development)  

OSN: Organizace spojených národů (anglicky: United Nations) 

PAS: Poruchy autistického spektra 

PPP: Pedagogicko-psychologické poradny 

SACIE: Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education 

SPC: Speciálně pedagogická centra 

SPU: Specifické poruchy učení 

SPUCH: Specifické poruchy chování 

SVP: Speciálně vzdělávací potřeby, Střediska výchovné péče 

UNESCO: Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (anglicky: United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

USA: Spojené státy americké (anglicky: United States of America) 
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Úvod 

 
Inkluzivní, neboli společné vzdělávání studentů se liší od vzdělávání studentů  

se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Především tím, že se jedná  

o společné vzdělávání všech studentů bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, 

rodinnou konstelaci, postižení, rasu nebo příslušnost k menšině. Je založeno  

na přesvědčení, že všichni studenti mají právo se vzdělávat ve skupinách se svými 

vrstevníky a mohou mít, nebo mají prospěch ze vzdělávání ve školách v místě bydliště. 

Přitom nejde pouze o umístění znevýhodněného mladistvého do běžné školy, ale spíše 

přizpůsobení školy jeho potřebám.  

 

V běžných školách se učitelé stále více setkávají s požadavkem, aby ve třídách 

vyučovali společně studenty pocházející z rozličného sociokulturního prostředí,  

s odlišnou úrovní schopností, nadání a jiných speciálních potřeb. Toto společné vzdělávání 

všech mladistvých klade pochopitelně na učitele zvýšené nároky. Jaké jsou zkušenosti 

pedagogů a studentů středních odborných škol s inkluzí? Funguje vše tak,  

jak by si všichni přáli? Především toto je jeden z hlavních důvodů, proč tato práce vznikla.  

 

Téma předkládané bakalářské práce bylo zvoleno na základě vlivu aktuálních 

trendů vzdělávací politiky České republiky a s tím související problematiky inkluzivního 

vzdělávání. Výzkumy týkající se faktorů úspěšnosti inkluze ukazují, že je to právě 

personální zajištění, které do značné míry ovlivňuje úspěšnost vzdělávání studentů  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytvoření funkčního inkluzivního prostředí  

ve škole je výsledkem souhry profesionálního a jednotného pedagogického sboru 

(Pinková, Slepičková, 2013, str. 34). Učitelé se tak stávají klíčovou hybnou silou v procesu 

inkluze, přičemž roli nehrají pouze jejich kompetence či konkrétní dovednosti a znalosti,  

ale především postoje ke vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  

a přijetí filozofie inkluze (srov. Filová, 2011; Avramidis, Bayliss, Burden, 2000). Obecným 

cílem práce je zmapování problémů spojených s inkluzivní výukou na středních školách, 

rozbor získaných poznatků a návrh opatření.  

 

Teoretická část práce se věnuje nejen vymezení pojmu inkluzivní vzdělávání,  

ale také vede k objasnění rozdílu mezi inkluzí a integrací. Je rozdělena do tří hlavních částí. 

První část se věnuje již zmíněnému vymezení pojmů týkajících se inkluzivní pedagogiky,  

je zde vymezen a dále konkretizován pojem student se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dále se věnuji historickému hledisku vzniku speciální pedagogiky jako vědy, 

jejímu následnému uznání a právnímu zakotvení. Zaměřím se  

na charakteristiku inkluzivní školy a s tím související nezbytnost individualizace. 
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V druhé části sleduji rozdílné přístupy k organizaci vyučování v různých státech a 

kulturách, vliv nukleární rodiny na socializaci a pozdější vývoj dítěte. Upřesním na jaká 

zařízení se mohou v případě nejistoty rodiče a učitelé obrátit, jaký přístup používají 

poradny pro diagnostiku speciálních potřeb a co dává podněty pro následná intervenční 

opatření. Třetí část má za cíl zmapovat postoje učitelů a studentů českých středních škol 

k inkluzivnímu vzdělávání různých skupin studentů a identifikovat faktory, které tyto 

postoje ovlivňují. Jeden z takových výzkumů uskutečnil Forlin, Earle, Loreman a Sharma  

v roce 2011, kteří vytvořili dotazník SACIE, jehož upravenou verzi jsem využila ke sběru dat. 

Doplním to údaji, co s jeho pomocí vyzkoumali mezi budoucími učiteli z devíti institucí  

ve čtyřech zemích zahrnujících Hong Kong, Kanadu, Indii a Spojené Státy.  

Pro srovnání popisuji k jakým závěrům došly Pinková, Slepičková a Solárová ve svém 

výzkumu, který provedly společně v roce 2013 na základních školách v České republice.  

 

 

Cílem praktické části je identifikovat postoje učitelů a studentů českých středních 

odborných škol k inkluzivnímu vzdělávání, dále obavy a emoce související s inkluzí a 

vymezit faktory, které tyto postoje ovlivňují.  

 

Pro realizaci praktické části této bakalářské práce byl použit kvantitativní výzkum, 

který byl proveden metodou dotazníku. Byl určen pro pedagogy a studenty středních 

odborných škol v Praze. Obsahuje dvacet výroků, které je možné rozdělit do tří okruhů 

souvisejících s problematikou inkluzivního vzdělávání. První část se vztahuje k emocím 

vznikajícím na základě kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Druhá část 

dotazníku zkoumá postoje učitelů ke vzdělávání studentů se zdravotním postižením  

v běžných školách. Třetí část dotazníku rovněž sestává z osmi výroků, které jsou v tomto 

případě zaměřeny na obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání. Respondenti  

se ke zvoleným výrokům vyjadřovali prostřednictvím sumační postojové škály o čtyřech 

položkách (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím). Střední hodnota 

byla z možných odpovědí záměrně vynechána. Dotazník byl anonymní a byl distribuován  

v období únor až březen 2019.  
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1 Úvodní vymezení 

 

1.1 Vymezení klíčových pojmů 
 

V této kapitole popisuji klíčové pojmy, které se objevují v celé práci a je důležité si je 

upřesnit. 

 

Vymezení pojmu speciální pedagogika 

 

V Pedagogickém slovníku z roku 2003 je speciální pedagogika popisována jako vědní 

obor, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním jedinců postižených různými 

nedostatky tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami chování (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003) a (Vítková, Pipeková, 2010) vnímají speciální pedagogiku jako vědu 

o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedinců, kteří z důvodu nějakého 

znevýhodnění potřebují zvláštní, resp. speciální přístup ve vzdělávání  

a speciální podporu v rámci pracovního a společenského uplatnění. Cílem speciální 

pedagogiky je, v souladu s humanistickými principy, uznání svébytnosti a hodnoty každého 

jedince, i když se nějakým způsobem odlišuje od normy. 

  

         V Andragogickém slovníku z roku 2014 se dále píše, že cílem speciální pedagogiky je 

vypracovávat a aplikovat takové metody výuky, které pomohou zdravotně postiženým 

jedincům dosahovat pracovního a společenského uplatnění. Toto je realizováno buď  

ve speciálních školách nebo začleněním jedinců se speciálně vzdělávacími potřebami  

do běžných škol, což se nyní nazývá inkluzivní vzdělávání (Průcha, 2014, str. 256). 

   

Vymezení pojmu inkluze 

 

         Inkluze je dle Speciálně pedagogického slovníku z roku 2014 koncept, jenž 

ve vzdělávacím kontextu vychází z předpokladu, že všichni žáci se učí společně dle úrovně 

svých schopností. Dochází tak k pomyslnému splynutí tzv. minority (tj. osob se zdravotním 

postižením nebo se speciálními potřebami) a majority (tj. osob bez postižení). Inkluze se 

však nepojí pouze s problematikou osob se zdravotním postižením, ale i se začleněním 

jakýchkoli rasových či etnických minorit. V kontextu výchovy a vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) hovoříme o tzv. inkluzivních třídách, které 

představují edukační prostředí, jenž je otevřeno všem bez jakékoli diskriminace a 

předsudků. (Zikl, Bendová, 2014, str. 54-55). 

  

         V souladu s předchozí definicí se vyjadřuje též Průcha v Andragogickém slovníku, 

že inkluze se staví do protikladu k exkluzi (vyčleňování) osob se SVP z hlavního vzdělávacího 

proudu. V praxi jsou zdravotně postižené děti a mládež zařazeny  
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do běžných tříd (Průcha, 2014, str. 139). V Oxfordském slovníku k tomu zdůrazňují také 

prevenci před sociální exkluzí a tím rovnost a práva pro všechny. (Wallace, 2008, str. 134).  

 

Vymezení pojmu exkluze 

  

         V souvislosti s inkluzí se dočteme V Oxfordském slovníku také o exkluzi, která byla 

vždy spojována zejména se sociálním vyloučením z důvodu rasy, pohlaví, náboženského 

vyznání atd. Vznikaly tak vyloučené lokality, kdy se lidé v nich stranili běžnému “středo 

stavovskému” vzdělání hlavního proudu, čímž se problém ještě prohloubil. Proto je Úmluva 

ze Salamanky z roku 1994 široce uznávána, protože se snaží prosazovat sociální  

i mentální rovnost a inkluzivní vzdělávání, kdy se má škola přizpůsobit žákovi, nikoli žák škole 

(Wallace, 2008, str. 135). 

  

Vymezení pojmu speciálně vzdělávací potřeby (SVP) 

 

         Kategorie žáků se speciálně vzdělávacími potřebami byla do našeho školství 

zavedena školským zákonem z roku 2004, nicméně v zahraničí byla a je běžně užívána. 

Myslíme tím osobu se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 

(§ 16 školského zákona). Zikl a Bendová však připomínají, že z hlediska pedagogického 

musíme pojem chápat jako širší, neboť sem patří všichni studenti, kteří vyžadují speciální 

přístup. To jsou i ti mimořádně nadaní nebo naopak s řadou přechodných zdravotních i 

psychických problémů a i ti s výrazně podprůměrným intelektem, atd. (Zikl, Bendová, 2014, 

str. 148). 

  

         Dle Statistické ročenky školství, MŠMT bylo v našich školách ve školním roce 2013/14 

celkem 73 629 žáků se zdravotním postižením, což činilo 8,9 % všech žáků  

v základních i speciálních školách. 

  

Vymezení pojmu intaktní jedinec  

 

Dle Defektologického slovníku výraz pochází z latinského (intactus = nedotčený, 

neporušený) - zdravotně, sociálně nebo jinak nepostižený člověk (Edelsberger, 2000,  

str. 143). 
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1.2 Současné poznatky o formách poruch dětí se SVP: 

specifika častých diagnóz 

  
Vymezení pojmu Poruchy autistického spektra (PAS) 

  

Poruchy autistického spektra jsou považovány za vrozené a jsou řazeny mezi 

neurovývojové poruchy. Roli při vzniku hrají faktory genetické, avšak vliv zde má 

pravděpodobně velké množství různých genů. Symptomy jsou u jednotlivců různorodé  

a mění se s věkem. Mezi charakteristické patří tzv. triáda: obtíže v sociální interakci, 

komunikaci a stereotypní způsob chování, zájmů a aktivit. Diagnostika je velmi složitá,  

je založena na analýze projevů chování a měli by se na ní podílet různí odborníci jako 

psycholog, psychiatr apod. V řadě případů dochází k nepřesnostem a záměnám za jiné 

poruchy (Zikl, Bendová, 2014, str. 94). 

  

Dle Bazalové byl zaznamenán znepokojivý rapidní nárůst výskytu PAS  

v celosvětovém měřítku: Přibližně 1:100, někdy udáváno 1:80, v USA už i 1:68, u chlapců 

dokonce až 1:42. Častěji jsou postiženi muži než ženy: v poměru 4:1, v případě AS se udává 

až 10:1 (CDC [online], Thorová, 2016, The Professional Conference, 2011, Bazalová, 2011, 

2012). V nárůstu sehrává roli několik faktorů: Nevíme, proč poruchy vznikají, nemůžeme tedy 

přesně vědět, proč se tolik vyskytují, ale víme více a umíme je lépe diagnostikovat. Je více 

odborníků na diagnostiku, která se zpřesnila ve smyslu zařazování osob s jinými diagnózami, 

jako jsou psychické poruchy, ADHD, poruchy chování, genetické poruchy, smyslové vady, 

mimořádné nadání. Tyto diagnózy byly u některých osob chybné, dnes mají diagnostikovánu 

PAS nebo k prvotní diagnóze se PAS přidružila. Kombinace poruch je velmi častá. (Bazalová, 

2017, str. 12)  

 

Vymezení pojmu Aspergerův syndrom (AS) 

  

         Howlin v publikaci Autismus u dospívajících a dospělých píše, že na Aspergerův 

syndrom se většinou pohlíží jako na mírnější formu autismu. Nebylo to tak vždy, když Kanner 

psal v roce 1943 o dětech s autismem, Asperger v roce 1944 popisoval děti s AS. Oba lékaře 

odděloval oceán a zuřící světová válka, takže nemohli spolupracovat. Formální diagnostická 

kritéria  uvádějí deficity v sociální komunikaci a výskyt obsedantního chování. Výrazně 

odlišné jsou však relativně normální kognitivní schopnosti a nevyskytuje se zpoždění  

ve vývoji jazyka (Howlin, 2009, str. 16). 

  

         V souladu s předchozí definicí Zikl syndrom nazývá sociální dyslexií. Nevyskytuje se 

mentální postižení. Jedinec verbálně komunikuje, ale řeč je mechanická, pedantická, 

bez pochopení nadsázky či ironie. Deficit v oblasti sociálního chování: neadekvátní reakce, 

dodržování řádu, omezený okruh aktivit a encyklopedické zájmy a znalosti. Častá je bohužel 

pozdní diagnostika (Zikl, 2014, str. 120). 
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Vymezení pojmu Specifické poruchy učení (SPU) 

  

         Pojem SPU je souhrnným označením řady poruch školních dovedností. Zelinková 

uvádí definici “Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se 

projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže 

mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.” 

(Zelinková, 2003, str. 10). V současné době je legislativně dán termín SPU. Specifická porucha 

proto, že má svá specifika v příčinách i v projevech. Vývojová proto, že se jedná  

o poruchu vrozenou a vznikající na určitém stupni vývoje jedince (Bartošová, 2011, str. 74). 

 

Vymezení pojmu Dyslexie 

  

         V Pedagogické encyklopedii z roku 2009 je termín dyslexie specifikován jako 

nejčastěji se vyskytující porucha učení neurobiologického původu. Jde o kombinaci 

schopností a obtíží, které ovlivňují učební proces v oblastech čtení, pravopisu a psaní. Slabé 

stránky se vyskytují v oblastech rychlosti zpracování, krátkodobé paměti, pořadí písmen, 

sluchového a zrakového vnímání, mluvené řeči a motorických dovedností. 

  

Diagnostika dyslexie je většinou založena na tzv. diskrepantní definici, což vyjadřuje 

neočekávaný rozpor mezi schopnostmi a výkonem jedince. Odpůrci této teorie zpochybňují 

za prvé validitu IQ testů a za druhé příčinné vztahy mezi IQ a schopností porozumět slovu 

(Siegel, 1998). Zastánci diskrepance považují jejich kritiku za neopodstatněnou s tím, že IQ 

může předpovědět úroveň dovedností spojených se čtením (Reid, 2001). Galaburda 

z Harvardovy university studoval osm mozků zemřelých osob a zjistil, že obě planum 

temporale jsou stejné velikosti, což je vyjímečné. Neobvyklá rovnováha mezi funkcemi obou 

hemisfér pravděpodobně vede ke slabším výkonům při rychlém zpracování jazyka, na druhé 

straně také ke kreativitě (Průcha a kol., 2009, str. 450). 

 

Dyslexii spojujeme i s dalšími poruchami, které se mohou objevit samostatně nebo 

v kombinaci. Bartošová popisuje Dysgrafii jako specifickou poruchu psaní, která se projevuje 

zejména na čitelnosti písma, úpravě, rychlosti psaní: to pak bývá pomalé a neuspořádané. 

Pro soustředění na grafickou úpravu dítě zanedbává pravopis. Objevuje se také Dyskalkulie, 

což je specifická porucha matematických schopností, která se projevuje obtížemi v chápání 

číselných pojmů a provádění matematických dovedností (Bartošová, 2014, str. 24). 

Ve Výkladovém slovníku doplňuje Kolář ještě pojmy Dysortografie jako poruchu pravopisu, 

Dyspinxie, jež se projevuje jako neobratnost při kreslení a Dyspraxie, kterou vyjadřujeme 

neschopnost nápodoby složitějších pohybů a činností (Kolář, 2012, str. 131). 

  

V Pedagogickém a psychologickém slovníku uvádí Křováčková dyslexii do souvislosti 

s dalšími poruchami: říká, že u 60 % žáků se vyskytuje kombinace různých SPU. Dyslexií a 

zároveň ADHD trpí 30 % žáků, pro změnu 50 % žáků má tuto nemoc spojenou s problémy 

v oblasti motorických dovedností, či s oblastí vývoje řeči a jazyka (Křováčková, 2014, str. 25). 
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Bendová uvádí, že epidemiologie dyslexie v ČR se odhaduje na cca 2% populace. Výskyt je 

vyšší u chlapců než u dívek, a to v poměru 4-10:1 (Bendová, 2014, str. 36). 

 

Vymezení pojmu Specifické poruchy chování (SPUCH) 

  

SPUCH zastřešují řadu diagnóz, které mají společný základ, na což poukazuje nejen 

diagnostika, ale i terapie. Dříve nazývaná lehká mozková disfunkce (LMD), kterou Vašek 

popisuje jako označení poměrně široké škály poruch učení, chování, či jejich kombinace 

u mentálně intaktních dětí. Projevuje se oslabením řeči, paměti, pozornosti, zvýšenou 

impulzivností, hyperaktivitou a poruchou motorické funkce (Vašek, 1995, str. 87). Jsou tedy 

spojeny se souborem příznaků, majících mnoho podob (ADD, ADHD, SPU, SPCH, poruchy řeči, 

poruchy motoriky, poruchy v oblasti myšlení, aj.) a vzájemných kombinací. (srov. Tyl, Ptáček, 

Tylová, 2000; Chroustová, 2003; Bartoňová, in Pipeková, 2010; Pokorná, 2010)   

 

ADD - Je porucha pozornosti bez hyperaktivity, jejímž příznakem jsou trvalé projevy 

nepozornosti. Na základě této poruchy se jedinci dopouštějí řady chyb (neuspořádaná, 

nepečlivá a nepromyšlená práce). Často dochází k potížím s pamětí, vnímáním, myšlením, 

řečí, motorikou, organizací času a prostoru, učením. Nepozornost se může projevovat  

v různých sociálních situacích či v různých sociálních prostředích (ve škole, v zaměstnání,  

v rodině), může být krátkodobá či dlouhodobá (srov. Tyl, Ptáček, Tylová, 2000, Chroustová, 

2003, Bartoňová, in Pipeková, 2010).  

 

ADHD - Kromě poruch pozornosti se přidružuje i impulzivita (netrpělivost) a 

hyperaktivita (chronický neklid). Impulzivita bývá příčinou nejrůznějších nehod a úrazů. 

Příznaky impulzivity a hyperaktivity se většinou projeví nebo zhorší v situacích vyžadujících 

soustředěnou pozornost či duševní úsilí, postrádajících dojem novosti (např. sledování 

výuky, vykonávání zadaných úloh při vyučování, poslech či četba zdlouhavých textů, 

monotónní a opakující se činnosti). Symptomy jsou také problémy při navazování kontaktů 

s vrstevníky a agresivní řešení interpersonálních problémů (Zelinková, 2009, str. 197). 

 

ODD - Termín porucha opozičního vzdoru či opoziční chování se v českých 

podmínkách příliš neužívá. Charakteristické pro tuto poruchu je opoziční chování, agresivita, 

nadprůměrná nesnášenlivost, hádavost, oslabená sebekontrola. Poruše opozičního vzdoru 

se nejvíce přibližuje termín ADHD s agresivitou. Charakteristická je pro něj nesnášenlivost, 

nedostatek sebeovládání, časté antisociální chování (srov. Chroustová, 2003, Bartoňová,  

in Pipeková, 2010, Pokorná, 2001, 2010, Tyl, Ptáček, Tylová, 2000).   

 

Epilepsie 

 

Dle Defektologického slovníku výraz pochází z řeckého (epilépsia = napadení, 

záchvat). Nemoc projevující se záchvaty bezvědomí, či zastřeného vědomí, které jsou 

doprovázeny ještě řadou dalších problémů. "Epileptický záchvat je náhlý projev 
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autorytmicity mozkových neuronů, tj. samostatné a na ostatním mozku nezávislé činnosti 

některých skupin gangliových buněk." Může se projevit jako "malý záchvat" (petit mal)  

bez poruchy motoriky nebo jako "velký křečový záchvat" (grand mal), kdy jde o typické 

bezvědomí s křečemi různého trvání, spojené někdy s pokousáním či pomočením 

(Edelsberger, 2000, str. 92). 

 

Schizofrenie 

 

Dle Defektologického slovníku se jedná o souborné označení pro celou skupinu 

psychotických stavů, jejichž společným znakem je nepravidelný rozpad osobnosti. Nemocný 

ztrácí vztah ke skutečnosti, pozbývá schopnosti rozumového uvažování a jednání 

(Edelsberger, 2000, str. 316). 

 

Slepota 

 

Dle Defektologického slovníku se jedná o neschopnost jedince vnímat zrakem. 

V celkové činnosti slepého jedince zato nabývá zvýšené důležitosti vnímání jinými 

analyzátory, zejména sluchem a dotekem (Edelsberger, 2000, str. 321). 

 

 

1.3 Historický vývoj speciální pedagogiky jako vědy 

 
Tato podkapitola si neklade za cíl rekapitulovat vývoj v přístupech a postojích 

společnosti vůči lidem se zdravotním postižením či vytvořit historický přehled od počátků 

moderní kultury po současnost. Na to v této práci není prostor, jde pouze o rychlý nástin. 

Musíme však zmínit například publikaci Postižený člověk ve společnosti (2000) od Titzla. 

Autor nám předkládá přehledně členěnou historii péče, podpory a edukace jedinců  

s postižením a vše klade do zajímavých dobových souvislostí. 

 

Michalík také upozorňuje na opomíjený fakt, že laik může získat představu vedoucí 

k závěru, že každé další stádium vývoje lidské společnosti znamenalo víceméně 

automaticky zlepšení podmínek života postižených. Vertikální historizující pojetí je pouze 

orientačním vodítkem. Skutečnou úroveň vztahů uvnitř společnosti, a tedy i vztahu k lidem 

se zdravotním postižením, musíme vnímat důsledně horizontálně (Michalík, 2011, str. 44).  

 

Během vývoje lidských společností se k jedincům s různými typy postižení 

přistupovalo odlišně. V některých typech společností byli lidé s postižením odmítáni 

společností a jejich vyloučení často končívalo smrtí. Jistě si vzpomeneme na příklady 

usmrcování novorozenců v kulturách lovců a sběračů. Později ve Spartě byli shazováni  

ze skály a v Římě byli odkládáni za řeku Tiber. Michalík k tomu dodává, že ve starém Římě 

otec jako hlava rodiny disponoval mocí otcovskou (pater potestas) nad členy rodiny a mohl 
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tedy rozhodnout, zda se postiženého novorozence zbaví, či nikoli (Michalík, 2011, str. 45). 

Kudláčová píše, že Židé měli v tomto jiný přístup, protože již od dob Mojžíše (asi 1500  

před Kristem) uznávali Starý zákon a Desatero. Přikázání "Nezabiješ" proto Židům zakazovalo 

úmyslně zabít: na rozdíl od okolních národů tedy nemohli zabít ani novorozence  

s postižením. Narození takového potomka ale vnímali jako Boží trest. To se snaží vyvrátit 

Starý zákon: "Bůh nedělá zlo" (Job 34,12) a říká, že skrze utrpení může Job přehodnotit svůj 

život. Zákaz zabíjet děti s postižením ve starověku platil kromě Izraele už jen v egyptských 

Thébách (Kudláčová, 2016, str. 84). 

 

Středověk byl typický vlnami hromadného vymírání obyvatelstva. Epidemie 

nakažlivých nemocí nejčastěji nazývaných "mor" decimovaly obyvatelstvo celé Evropy.  

V publikaci Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání se dočteme o tom, jak 

byla ve středověku míra akceptace majoritou závislá na mnoha faktorech: typu komunity, 

druhu postižení, sociálního postavení rodiny, pohlaví, rase atd. Způsoby, míra péče a 

podpory se odlišovaly a jen malá skupina osob s postižením žila v rezidenčním prostředí 

klášterů či hospitálů (Pančocha, 2013, str. 36). V publikaci Postižený člověk ve společnosti se 

dočteme, že pojem šílenství jako takový znamená něco jiného ve 13. století než v 16. století. 

Přesná specifikace je tedy obtížná. Biologicky vzato například pojem tance sv. Víta se stane 

srozumitelným, jakmile ho přiřadíme k současnému označení chorea minor. V rovině 

psychologické se dostaneme na nejistou půdu mezi náboženským a racionálním myšlením, 

které tehdy nebylo medicínsky podloženo. Takže nebylo jasné, kde končí vymítání nečistých 

sil a kde začíná alespoň následná pomoc epileptikovi.  

 

V období renesančního humanismu přišel s průlomovými myšlenkami až švýcarský 

lékař Felix Platter (1536 - 1614). Jeho význam zůstal nedoceněn, přitom se zasloužil  

o zvyklost popisovat nemoc jako přehled symptomů a vyznačil cestu pro pedagogiku a 

psychologii, kterým ukázal cestu jak chápat nerozum jako snížení mentální úrovně. Možná 

tím Platter napomohl i k budoucímu odvržení démonologické podstaty duševních nemocí 

více než odvážný Johann Weyer svým bojem proti čarodějnickým procesům (Titzl, 2000,  

str. 190-192). Nemohu zde opomenout zmínit také pokrokové názory J. A. Komenského (1592 

- 1670), ten proti názorům feudálů, kteří se vzdělaného robotnického lidu obávali, 

proklamuje vzdělání pro všechny lidi. Kábele o něm píše, že ve své Pampedii pojednává  

o potřebě vzdělávání postižených osob ve druhé kapitole, která je patrně první teoretickou 

prací z oboru speciální pedagogiky a píše: "Od učení moudrosti a od vzdělávání ducha nemá 

býti nikdo vyjímán, neřku-li vzdalován." (Kábele, 1992, str. 18). 

 

S odkazem na Dějiny pedagogiky je známo, že v roce 1773 Marie Terezie pochopila 

souvislost mezi stavem obecné vzdělanosti a prosperitou státu, proto prohlašuje školství 

za politicum, tedy věc státu, nikoli církve. Po zrušení jezuitského řádu byl nalezen i dostatek 

financí na reformu školství a byl povolán opat Felbiger, aby se tohoto úkolu ujal. Vznikl tedy 

Všeobecný školní řád jež činil školní docházku povinnou pro chlapce i dívky. Docházka 

nebyla zdarma, ale děti z chudých rodin byly od placení osvobozeny (Kasper, 2008, str. 85). 
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V 19. století dochází ke stabilizaci školství a k rostoucí úloze vzdělanosti ve společnosti, také 

příčiny vzniku postižení byly vysvětleny biologicky bez předsudků. Dle Pančochy to vedlo 

k prosazování léčby, terapie či rehabilitace. Péče se čím dál více přenáší z lokálního prostředí 

na různé instituce, ústavy, azyly a internátní školy zřizované státem. Od poloviny 19. století 

se stává normou institucionalizace spojená s léčbou (Pančocha, 2013, str. 36). 

 

Dle Lechty lze během 19. století evidovat úsilí o odlišení speciální pedagogiky 

od obecné, souviselo to s tím, že pedagogové běžných škol byli přetíženi. Projevem snah 

o vytvoření teorie pro speciální edukační potřeby dětí s postižením byl termín léčebná 

pedagogika v dvousvazkovém díle Georgense a Deinhardta z let 1861 a 1863 s názvem 

Heilpadagogik. Oživení v pojímání edukace dětí s postižením přinesl nástup reformní 

pedagogiky na přelomu 19. a 20. století, zejména pokud jde o proudy alternativních 

pedagogik. Například metody M. Montessori a waldorfská škola R. Steinera chápaly dítě  

s postižením jako obligátního člena běžné školní komunity. Tím předznamenaly inkluzivní 

edukační trendy, které se prosadily o půlstoletí později (Lechta, 2016, str. 31). 

 

Vnímání a pohledy na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upravovány 

až od revoluce v nahlížení na lidská práva, která začala po druhé světové válce. Bylo to 

zřejmě způsobeno i jako reakce na to, jak Německá říše v roce 1939 navázala na eugenické 

teorie zavedením programu T4. Pančocha píše, že úkolem tohoto programu byla likvidace 

tzv. života nehodného žití, tedy široké skupiny osob s různým druhem postižení. Program 

měl zajistit pročištění německé rasy. Za přispění lékařů a ošetřovatelů byli jedinci  

s postižením evidováni, převáženi do speciálně určených ústavů na území říše a následně 

likvidováni pomocí jedovatého plynu či injekční aplikací smrtících látek. V roce 1941 byl 

program sice oficiálně zastaven, ale zřejmě pokračoval dále (Pančocha, 2013, str. 34).  

O přístupu Stalina a komunistů se donedávna tolik nemluvilo, ale nemám nejmenších 

pochyb o podobném přístupu. Vezmeme-li v úvahu jakou genocidu páchal již před válkou 

na vlastním národě.  

 

To možná hnulo svědomím lidí  a napomohlo sociální inkluzi osob s postižením,  

to však můžeme tvrdit o současných západních zemích, ale jak Pančocha dále naznačuje, 

tak v Číně se s novorozenci s těžkým postižením, kteří v ústavních zařízeních potřebují 

celodenní péči nijak nemazlí a jsou jednoduše ponecháni svému osudu. Taková “péče”  

se může týkat i jiných skupin, například dívek, ale v případě dětí se zdravotním postižením 

jsou tyto postupy systematičtější a schvalované (Pančocha, 2013, str. 35). Chceme-li daný 

problém hlouběji pochopit, museli bychom se pustit do hlubší analýzy.   

 

Po roce 1989 došlo v české speciální pedagogice k výrazným změnám. Začala se 

postupně přizpůsobovat evropským trendům ve vzdělávání. Dle SAGE Handbook of Special 

Education byl důležitý rok 1994, kdy bylo na konferenci v Salamance (Španělsko) vyhlášeno, 

že vzdělávací systém by měl vzít v úvahu širokou škálu potřeb a charakteristik dětí. Začaly 

tam být užívány pojmy jako inkluze a inkluzivní vzdělávání v souvislosti s jedinci  
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se speciálními vzdělávacími potřebami. To poslouží k boji proti diskriminaci a k vytvoření 

přátelské atmosféry ve společnosti, od té doby se s těmito koncepty i nadále operuje 

(Florian, 2007, str. 120). To vše souvisí se změnami české i evropské společnosti, kdy se čím 

dál více prohlubuje snaha o co nejvyšší možnou míru integrace vedoucí k inkluzi jedinců  

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Tímto se dostáváme k inkluzivnímu vzdělávání, jehož cílem je situace, kdy se všichni 

studenti bez ohledu na jejich vzdělávací potřeby, či postižení budou moci vzdělávat v jedné 

škole a tím zvýšit svou kvalitu života. V otázce důvodů je argumentováno, že to povede 

ke zlepšení jejich integrace do běžné komunity (Wallace, 2008, str. 135). 

 

 

1.4 Vzdělávání po legislativních změnách v roce 2016  

 
Novela školského zákona dala od 1. září 2016 (školský zákon, novela č. 82/2015 Sb.) 

možnost vzdělávat v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu ve větší míře než dříve 

společně žáky se SVP a žáky bez znevýhodnění, a to při poskytnutí podpůrných opatření. 

V běžných školách bývají vzděláváni nejčastěji žáci s Aspergerovým syndromem. Žákům 

s lehkým mentálním postižením jsou určeny základní školy praktické. Žáci se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s PAS 

mají právo se vzdělávat jinak, inkluzivně nebo jiným způsobem (Bazalová, 2017, str. 105).    

 

V září 2016 vydal Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením obecný 

komentář č. 4, ve kterém předkládá právní i pedagogický výklad pojmu „inkluzivní vzdělání“. 

Dušková (2017) k tomu ve svém článku píše, že dle tohoto komentáře mají státy povinnost 

zajistit efektivní plán přechodu ze segregovaného do inkluzivního vzdělávacího prostředí.  

S tím souvisí zejména zajištění efektivních přechodů studentům s postižením  

ze specializovaného do inkluzivního školství, z výuky na škole do odborného výcviku  

či terciálního vzdělávání a následně do práce. Takový vzdělávací systém také musí 

dostatečně oceňovat pedagogické pracovníky a smysluplně je vést k rozvíjení jejich 

kompetencí. 

 

Lechta píše, že projekt inkluzivní pedagogiky - podobně jako všechny takové radikální 

projekty - je sám o sobě bipolární. Na jednom pólu je nezpochybnitelné poslání 

humanisticky zaměřené pedagogiky a na druhém nebezpečí, že v případě nevhodné 

aplikace uškodí právě těm, kterým chce pomoci: dětem se SVP. Vzhledem k náročnosti 

problematiky a jejímu dopadu však lze říci, že uplynulých 30 let vývoje inkluzivní pedagogiky 

je významným mezníkem v dějinách školství (Lechta, 2016, str. 34). 
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V současné době prochází český vzdělávací systém obměnou, která má za cíl rozvoj 

inkluzivního prostředí podpořit. Zejména má zajistit, že do segregovaného speciálního 

školství budou umisťováni pouze ti studenti, jejichž vzdělávání v běžném proudu  

v současném systému bohužel nelze dostupnými prostředky zajistit, a zejména ti studenti, 

jejichž rodiče nebo oni sami si to přejí.  

 

Zejména by však měla být učiněna systémová úvaha, jak zajistit využití profesionálů 

(a jiných zdrojů), kteří v současnosti působí na zmenšujících se speciálních školách, 

do běžného chodu ostatních škol. Dostupnost speciálních pedagogů, sociálních pedagogů 

nebo pracovníků, pedagogických asistentů, psychologů nebo zdravotníků, je pro zajištění 

úspěšnosti inkluzivního vzdělávání zcela klíčová. Tam, kde je jich potřeba, se jich  

v současnosti nedostává, v místech, která se vyprazdňují, však čelí obavám z nejasné 

budoucnosti (Dušková, 2017, článek). 

 

Školské odbory nesouhlasí se striktním omezením počtu asistentů pedagoga  

na jednoho ve třídě, jak to navrhuje ministerstvo školství v novele vyhlášky o společném 

vzdělávání dětí ve školách. Současná vyhláška umožňuje působení až čtyř pedagogických 

pracovníků v jedné třídě. Návrh předpokládá, že by ve třídě byl nanejvýš jeden učitel  

s jedním asistentem, případně dva učitelé najednou. Tento záměr kritizují některá 

ministerstva i další organizace, nelíbí se ani Asociaci speciálních pedagogů či spolku 

Pedagogická komora (Karvaiová, 2018, internet). 

 

Naopak člen Rady Asociace ředitelů ZŠ Halada se k návrhu vyhlášky staví celkově 

kriticky. Navrhovaný text podle něj neodpovídá tabulkám ve vyhlášce, vyplývají z něj hlavně 

změny k horšímu, více práce pro učitele, méně peněz pro asistenty a horší podpora pro děti. 

„Práce přibývá, respektive neubývá,“ prohlásil (Halada, 2018, internet). 
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2 SOUČASNÉ TRENDY V INKLUZIVNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

2.1 Srovnání přístupů v různých státech 
 

V této kapitole pojednáme o současných trendech v inkluzivním vzdělávání  

a srovnáme různé přístupy v některých zemích.  

 

Při globálním srovnání speciálního a inkluzivního vzdělávání vidíme obrovský rozsah 

v charakteristice institucí a organizací pro speciální vzdělávání. Nicméně vidíme i důležité 

společné znaky. V kontrastu k několika zcela inkluzivním vzdělávacím systémům většina jich 

škatulkuje děti s postižením do kategorií, které náleží k jejich psychické nebo mentální 

kategorii – nebo, v poslední době v souvislosti se systémem orientovaným na učení spíše 

než vědu na kategorie speciálně vzdělávacích potřeb. Nehledě na různě silný stupeň 

ekonomiky a politický systém napříč a uvnitř jednotlivých národů to vypadá, alespoň  

na západě, že je tam zažitý systém kategorií: mezi členskými státy OECD (2004) bylo 

napočítáno dvacet kategorií. Přes geografický rozptyl to vypadá, že různé národy používají 

tyto kategorie, ale užívají je různě. Například zatímco “learning disability” ve Spojených 

státech závisí na naměřené nesrovnalosti mezi naměřeným IQ a výkonu ve škole  

k identifikaci neúspěchu, v Německu je tento výraz používán spíše k monitoringu sociálních 

nevýhod a v Japonsku tento termín neznají vůbec (Richardson, Powell, 2011, str. 260). Různé 

výrazy mohou navodit dojem podobných koncepcí, ale není tomu tak. Výraz “handicapé”  

ve Francouzštině nemá negativní nádech na rozdíl od slova “handicapped” v Angličtině 

(Armstrong, 2003, str. 58).  

 

Richardson a Powell nastolují problém pro zajímavou úvahu k systémové úrovni 

inkluzivního vzdělávání. Autoři mají obavu, že se stane jednoduše pouhou novou módou 

bez rozlišování a dosahování nových základních přístupů, které by vyžadovaly 

restrukturalizaci. Ve většině představ o inkluzivním vzdělávání je vyžadováno, aby  

se studenti přizpůsobili institucionalizovaným strukturám běžného školství. Tyto struktury 

je potřeba reformovat, vzít na vědomí a zhodnotit individualitu každého studenta. Některé 

systémy ve snaze o individualizaci podpory to jednoduše dělají bez diagnózy a klinických 

kategorií, které mohou být ve výsledku spíše stigmatizující než emancipační. Některé státy 

jako Velká Británie nebo Norsko, používají pouze hlavní zastřešující kategorii “speciální 

vzdělávací potřeby” (Richardson, Powell, 2011, str. 264). Nicméně toto neřeší původní 

problém diagnostického modelu, protože to specifikuje problémy dítěte místo toho, aby se 

zaměřil na praktiky a bariéry jednotlivých institucí (Barton a Armstrong, 2001). Posuny 

kategorií směrem k méně stigmatizujícím “nálepkám” jsou nyní v kurzu, ale někteří to 

kritizují jako pouhý eufemismus. Navíc je pravda, že pokud někoho označíme veřejně jako 
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studenta s SVP příliš mu to sebevědomí nedodá. Také kolektiv třídy je dosti nemilosrdný a 

kritický ke všem spolužákům, kteří se liší od průměru a tím myslím nejen slabé studenty, ale 

i ty vynikající, které naopak posměšně nazývají “šprti”. Oběma stranám, které se liší  

od průměru, tedy možnost plně se začlenit do kolektivu rozhodně neusnadňují.  

 

Schopnosti či neschopnosti dětí a mladistvých nebo jejich “speciální potřeby”  

se mohou vyvíjet také časem na základě sociálních a pedagogických podnětů ve třídách a 

školách, ale i mimo ně. Kategorie a názvosloví, které se vytvářejí ve vzdělávacím systému, 

jsou sice původními objekty studia, ale každodenní interakce s každým jedincem  

je důležitější. Předpoklad, že objekty můžeme studovat a sledovat samostatně je nutné 

zahodit a to je důležitý posun paradigmat.  

 

V praxi je důležité sledovat jak se chovají studenti k sobě navzájem. Zda se snaží 

spolužákovi se speciálními potřebami pomoci “zapadnout” do kolektivu nebo zda je pouze 

tiše tolerován. V neposlední řadě je důležitá i spolupráce rodičů se školou a pedagogy. 

Nicméně, je dobré, když je problém diagnostikován již na základní škole a pedagogové jsou 

následně informováni, aby mohli se studentem lépe pracovat. Což samozřejmě neznamená, 

že by bylo k užitku cokoli sdělovat veřejně před spolužáky.  

 

2.2 Rodina jako významný socializační faktor  
 

V inkluzivním vzdělávání je důležitá spolupráce rodičů se školou, jak už jsem se 

zmínila v předchozí kapitole. Zaměřím se nyní na vliv rodinné výchovy, neformální edukaci a 

vývoj žáka trochu podrobněji.  

 

Dle Lechty modernější přístup k výchově vychází z konceptu edukační reality, v níž  

se bere v úvahu každý typ edukace a všechny druhy vzdělávacího prostředí - tedy ne pouze 

školní instituce. Takový přístup umožňuje dynamičtější pojetí této problematiky a potvrzuje, 

že opravdová inkluze začíná za dveřmi třídy. Musíme tedy vzít v úvahu nejen vyučovací 

proces, ale i neformální edukaci, rodinnou výchovu, vrstevnické skupiny a podobně. Jedná 

se o rozšíření hesla "škola pro všechny" na "edukace pro všechny" (Lechta, 2016, str. 34). 

 

V současné době se v moderní společnosti postupně prosazuje změna ve způsobu 

existence rodin (tedy způsobu párování, vedení domácností, atp.) Existují různé formy 

vztahů a také rodin. Objevuje se více rozvodů, opakovaných manželství, nesezdaných soužití 

a rodin s jedním rodičem. Výrazné změny se projevují také v ženských a mužských rolích. 

Tento typ změn, jež pozorujeme, lze nazvat jako postmoderní rodina. Mezi znaky, které 

definují postmoderní typ rodiny a odlišují jej od forem předchozích, patří: 1) Hodnotová 

diskontinuita mezi rodiči a dětmi, jež plyne z větší hodnotové závislosti na masmédiích  

než na vlastních rodičích, 2) nestabilita v životě páru, která má značný vliv na zvýšení 

rozvodovosti a taktéž vzniku nesezdaných soužití, 3) postupný zánik původní nukleární 

rodiny (Možný, I. 2006).   
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Vliv průmyslové, ekonomické a informační revoluce podporující vývoj směřující  

k postmoderní rodině také souvisí s druhou demografickou revolucí, kdy ve vyspělých 

státech docházelo ke zvýšení míry rozvodovosti a počtu nesezdaných soužití, ke snížení 

počtu sňatků a porodnosti a k odkládání rodičovství jako takového. Mimo jiné se začal 

zvyšovat počet dětí narozených do neúplných rodin (z důvodu rozvodu s manželem  

či manželkou, rozchodu s partnerem či s partnerkou, vlastního rozhodnutí být svobodnou 

matkou či svobodným otcem) (Možný, I. 2006). 

 

V otevřeném dopise z doby, kdy se o inkluzi teprve vzrušeně diskutovalo 

zveřejněném Asociací speciálních pedagogů adresovaném ministryni školství autoři mimo 

jiné zdůrazňují vliv rodiny na potomka. Hodnota IQ dětí s lehkým mentálním postižením 

(LMP) je menší než 70. Také se uvádí, že už děti s hodnotou IQ 70-80 mívají ve škole značné 

problémy. Asociace vyjadřuje svůj souhlas s tím, že není možné, aby speciální školu pro děti 

s LMP potřebovalo 26% dětí jednoho etnika, když ji potřebují cca 2-3% dětí z majoritní 

společnosti. 

 

Speciální pedagogové zdůrazňují důležitost vzdělávání a rozvíjení dětí v batolecím a 

předškolním věku, kdy se rozvíjí mozek nejvíce. Píší, že v určité sociální skupině je péče 

rodičů na takové úrovni, že to později odpovídá 26% dětí zařazených do speciálních škol.  

Při nástupu do první třídy mají tyto děti nedostatečně rozvinutou řeč, nerozumí 

jednoduchým úkolům, mají vady výslovnosti, nerozeznávají základní barvy a tvary, 

nedokážou počítat do pěti apod. Toto zpoždění rozumového vývoje už děti většinou nemají 

šanci během školní docházky dohnat. U těchto dětí nejde o mentální postižení vzniklé  

na základě organického poškození mozku, ale získané díky sociálnímu zanedbání. 

 

Jak tedy rozvíjet v raném věku rozumové schopnosti dětí ze sociálně vyloučených 

lokalit? Je třeba nalézt způsob, jak přesvědčit rodiče z těchto sociálních skupin, aby se dětem 

věnovali, četli jim, kreslili a povídali si s nimi. Pokud rodiče pracují, aby děti posílali 

do mateřských škol. Je třeba podpořit rodiny, které se dětem v tomto smyslu věnují, aby  

se ostatním staly vzorem (Svoboda, Vítek, 2010, dopis). 

 

Začleňování oněch 26 % dětí sociálně, duševně, psychosomaticky hendikepovaných 

a s poruchami chování (viz dopis Asociace speciálních pedagogů) jednoho etnika  

do společnosti. Dovolím si vycházet z teze, že děti s opožděným vývojem a poruchami 

chování se rekrutují z rodin, ve kterých rodiče nepracují. Jedná se o rodiny, které žijí zcela 

nebo převážně ze sociálních dávek (potřeba ověřit sociologickým výzkumem). 

 

Pokud se taková teze potvrdí, je zapotřebí jít dále v trendu vázání výplaty sociálních 

dávek na určité množství rodiči odvedené práce. Důvod: dítě v batolecím a předškolním 

věku je velmi vnímavé. Pokud si v tomto věku zafixuje v rozvíjejícím se mozku poznatek,  
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že není třeba pracovat, pak se u něj ve školním věku jen těžko mění vzorec chování. Pro takto 

v rodině vychované děti je nepracovat normální. Přitom i učení je činností pracovní a to nejen 

na straně učitelů, ale také na straně žáků. 

 

2.3 Poradenské služby 

 
Dle školského zákona (č. 472/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů) speciální 

vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťují školská poradenská zařízení, kam patří 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC), a dále pak 

školská zařízení pro preventivně výchovnou péči, kam řadíme střediska výchovné péče (SVP) 

(srov. in zákon č. 383/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon 

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

o preventivně výchovné péči ve školských 64 zařízeních). Ve vyhlášce č. 116/2011 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, je uvedeno, že účelem poradenských služeb je přispívat  

k: 1) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, dále 

pro rozvoj jejich osobnosti, před zahájením a v průběhu jejich edukace, b) naplňování 

vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu 

edukace, c) prevenci a řešení edukačních obtíží, projevů rizikového chování, které předchází 

vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a 

s motivací k překonávání problémových situací, d) vytváření vhodných podmínek  

pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním, e) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky jiných 

kultur nebo etnických skupin,  f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce  

pro žáky nadané a mimořádně nadané, g) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího 

profesního uplatnění, h) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických 

znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských 

zařízeních, i) zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a 

sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.  

 

Dle publikace Somatopedie je základní speciální diagnostickou metodou speciálně 

pedagogickou dlouhodobé pozorování a hodnocení žáka v průběhu školní výchovy a výuky, 

doplněné rozborem a hodnocením jeho ústního projevu, celkového chování a písemných  

i výtvarných prací. Proto se vždy sleduje vhodnost zařazení postiženého dítěte do určité 

školy, do výchovně vzdělávacího nebo léčebně-výchovného zařízení. Učitelé a vychovatelé 

pozorují nenápadně, avšak soustavně nově zařazeného žáka, jeho výkony a chování. Po dvou 

měsících vypracují zprávu a svém pozorování a návrzích (Kábele, 1992, str.29). 

 

 Psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách provádějí například 

Woodcock - Johnson test zaměřený na postižení a vyjádření silných a slabých stránek 
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ve struktuře kognitivních schopností. Je velmi vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, 

s podněty pro následná intervenční opatření. Konkretizace analýzy profilu subtestů  

např. v Obligatorních diagnózách (Zapletalová a kol., 2006, článek) 

 

 

 

3 UČITELÉ JAKO AKTÉŘI INKLUZE 

NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE 

 
3.1 Výzkumy postojů učitelů k inkluzi  
 

Cílem této kapitoly je zmapovat postoje učitelů a studentů českých středních škol 

k inkluzivnímu vzdělávání různých skupin žáků a identifikovat faktory, které tyto postoje 

ovlivňují. Jeden z takových výzkumů uskutečnil Forlin, Earle, Loreman a Sharma v roce 2011, 

kteří vytvořili dotazník SACIE, jehož upravenou verzi jsem využila ke sběru dat. Celý název 

dotazníku zní Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education a je zaměřen 

na oblast emocí, postojů a obav budoucích učitelů z inkluzivního vzdělávání (Forlin, C., Earle, 

C., Loreman, T., Sharma, U. 2011, str. 50).    

 

Stupnice měření byla odvozena z původních 60 položek a upravena pomocí několika 

průzkumů. Z nich postupně ustanovili 15 položek, které se ukázaly jako nejdůležitější poté, 

co je zadali 542 budoucím učitelům z devíti institucí ve čtyřech zemích zahrnujících Hong 

Kong, Kanadu, Indii a Spojené Státy. Tím si tento dotazník SACIE vydobyl určitou validitu a 

může tak poskytnout cenné informace universitám a středním školám při přípravě 

specifičtějších přednášek v reakci na potřeby budoucích učitelů pro práci s různými 

studenty.  

 

Společný výzkum profesorů Forlina, C., Earla, C., Loremana, T., Sharmy, U. z roku 2011 

vyžadoval nejprve vytvoření dotazníku. Od začátku se soustředili na tři okruhy otázek. V první 

části zkoumali vztah a emoce studentů pedagogiky směrem k handicapovaným osobám, 

které později ovlivní jejich přístup k nim. Tento problém zkoumali již dříve Forlin, Jobling a 

Carroll v roce 2001. Druhý okruh postojů k inkluzi se zaměřuje na míru souhlasu studentů 

pedagogiky na inkluzi jednotlivých skupin jejich budoucích svěřenců. V poslední době je 

toto téma aktuální a v literatuře se objevuje čím dál více. Výzkumy naznačují, že pozitivní 

postoje vůči inkluzi se objevují se vzrůstající tendencí (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000; 

Avramidis & Norwich, 2002). Ve třetím okruhu se autoři zajímají o obavy spojené s inkluzivní 

výukou. Je to důležitý reprezentativní faktor v komunitě vyučujících, vezmeme - li v úvahu 

praktické dopady na výuku, pokud se pro ni učitelé necítí adekvátně připraveni (například: 

DeLuke, 2000; Sharma & Desai, 2002, str. 53). 



26 

Cronbachův dotazník původně obsahoval nejen stávajících 19 otázek, ale přidal také 

množství demografických dotazů týkajících se věku, pohlaví, studijního oboru a dosaženého 

vzdělání. Výzkumníci společně s panelem mezinárodních expertů věřili, že jim pomohou 

lépe pochopit zkoumaný problém. To se ukázalo jako relevantní. Zjistili například, že ženy 

byly ve svých odpovědích v testu mnohem pozitivnější a otevřenější než muži (Loreman & 

Earle, 2007). 

 

Jak jsme již zmínili, 15 finálních otázek bylo zadáno 542 budoucím učitelům z devíti 

institucí ve čtyřech zemích zahrnujících Hong Kong, Kanadu, Indii a Spojené Státy. 

Respondenti byli studenti pedagogických oborů pro základní (35 %) nebo střední školu  

(46.8 %) a většinou byli relativně mladí (85.7 %) a z toho 87.3 % ženy, (str. 57). 

 

Následující tabulka č. 1 v prvních 6 otázkách vyhodnocuje problematické situace jako 

lehké a poměrně dobře zvládnutelné ze strany studentů pedagogiky. Další skupina otázek 

se týká studentů s vážnými poruchami chování včetně mentálních a dalších těžkých 

poškození, které vyvolávají obavy u studentů pedagogických fakult ze soustavného 

narušování vyučování. Poslední soubor otázek mapuje obavy a pocity nepřipravenosti a  

z toho plynoucí velkou psychickou zátěž budoucích pedagogů. 

 

Tabulka č. 1: Tabulka SACIE-R 

 

Závěrečné výsledky tří částí dotazníku SACIE-R založené na výzkumu složeného z 15-ti otázek 

položených studentům pedagogických fakult v Kanadě, USA, Indii a Hong Kongu (N = 542)  

 

Otázka:                          Pocity ; Postoje ; Obavy 

 

Je pro mě těžké překonat prvotní šok při setkání s lidmi trpícími  .           730 

závažným fyzickým postižením. 

Mám obavu podívat se postiženému člověku přímo do tváře.                    .727 

Mám tendenci učinit pouze nutný kontakt s postiženými lidmi a              .666 

ukončit ho hned jak to bude možné. 

Cítil bych se strašně, kdybych byl postižený.                                      .651 

Děsí mě představa, že bych někdy mohl být postižený.      .347           .164 

 

Studenti mající problém s verbálním vyjádřením svých myšlenek                                .746        .107 

mohou být v běžných třídách. 

Studenti soustavně neprospívající mohou být v běžných třídách                 -.125       .746 

Studenti s mentálním postižením potřebující IVP mohou být                            .722 

v běžných třídách. 

Studenti s poruchami pozornosti mohou být v běžných třídách                     -.126      .719 

Studenti potřebující systémy augmentativní a alternativní komunikace     .299      .629 

(např. Braillovo písmo nebo znaková řeč) mohou být v běžných třídách. 

 

Obávám se, že inkluze znamená zvýšenou pracovní zátěž pro učitele.          .253                       .729 
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Obávám se, že není možné během výuky věnovat pozornost                .704 

individuálně všem studentům. 

Obávám se, že práce se studentem se ZP představuje zvýšenou                      .129       .394        .650 

psychickou náročnost pro učitele. 

Obávám se, že studenti se ZP nebudou dobře přijímáni ostatními spolužáky.          -.125       .544 

Obávám se, že pro práci se studenty se ZP nemám dostatečné znalosti a praxi.        .314       .422 

Procento vysvětleného rozptylu:           16.75       17.22      13.34 

 

Zdroj: FORLIN, C., EARLE, C., LOREMAN, T., & SHARMA, U., 2011  

 

Výsledek výzkumu SACIE ukázal, že příprava studentů pedagogiky pro práci 

v inkluzivním školství vyžaduje od univerzit zajištění toho, aby jejich osnovy zahrnovaly 

odpovídající detaily práce, která pomůže novým absolventům pedagogických oborů,  

aby byli schopni lépe pracovat se vzrůstající diverzitou potřeb jejich budoucích studentů. 

Vzdělávání učitelů musí zahrnovat relevantní pedagogické a didaktické semináře, které 

umožní u studentů pedagogiky rozvinout adekvátní dovednosti pro podporu inkluzivní 

filozofie (Florian, 2009). V mnoha případech jsou koncepty a povědomí budoucích učitelů  

o inkluzi problematické a v seminářích se nedaří uchopit a pracovat s jejich pocity, postoji a 

obavami (Symeonidou & Phtiaka, 2009, str. 58).   

 

V závěru článku autoři vyjádřili přání, že by budoucí výzkumníci mohli tento dotazník 

použít a ověřit jeho validitu i pro průzkum mezi pedagogy z praxe.  

 

Jiný výzkum inkluze z pohledu pedagogů představily české autorky. Rozhodla jsem 

se pro svůj průzkum aplikovat otázky, které použily paní Pinková, Slepičková a Solárová  

pro svůj výzkum mezi pedagogy na základních školách v České republice. Dotazník obsahuje 

dvacet výroků, které je možné rozdělit do tří okruhů souvisejících s problematikou 

inkluzivního vzdělávání. Pro moji potřebu, když nechci zkoumat postoje budoucích učitelů, 

ale pedagogů z praxe se mi hodí pro srovnání více. Ti se již museli s různými problémy sami 

vypořádat, takže mi jejich názor připadá mnohem relevantnější a inspirativnější i pro mne. 

Studentů se speciálními vzdělávacími potřebami stále přibývá, takže se s mnohými ve své 

praxi již setkali.   

 

První část dotazníku sestává ze čtyř výroků, které se vztahují k emocím vznikajícím 

na základě kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Tento soubor otázek jsem nejprve 

vnímala jako irelevantní s jasnou odpovědí, protože jsem předpokládala větší toleranci 

pedagogů ke studentům se SVP. Poté jsem si však přečetla závěry z dotazníkového šetření 

Pinkové, Slepičkové a Solárové, který provedli společně v roce 2013 na základních školách 

pěti krajů (Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a kraje 

Vysočina) a některé závěry mne překvapily. Rozeslali 150 dotazníků a z tohoto počtu bylo 

vráceno 92 z nich, což činí návratnost 61,3%. Z jejich analýzy a interpretace získaných dat 

vyplývá, že první tvrzení vyjadřuje míru ochoty dotazovaných učitelů pomáhat lidem  
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s postižením. Z celkového počtu více než dvě třetiny respondentů zaujalo souhlasné 

stanovisko, pouze 7% z nich přiznalo svůj negativní postoj. Druhý výrok se vztahuje k tezi,  

že zdravotní postižení patří k nejhorším událostem v životě člověka. S tímto souhlasí 

přibližně 80% respondentů, přičemž nikdo z dotázaných nedeklaroval zcela nesouhlasné 

stanovisko. Třetí a čtvrtá otázka se týká pocitů učitelů vyvolaných kontaktem s osobami  

se zdravotním postižením. Třetí otázka je přitom zaměřena na pocity respondentů  

ve společnosti těchto osob, čtvrtá otázka sleduje pocity při přímém kontaktu s nimi.  

Dle získaných údajů u více než 70% podílu respondentů společnost osob se zdravotním 

postižením nenavozuje negativní emoce. V případě přímého kontaktu se však toto procento 

snižuje na úroveň 60%. Ale i opačné odpovědi lze číst jako zajímavá a do určité míry 

alarmující čísla - ve společnosti lidí s postižením se necítí dobře třetina učitelů a při přímém 

kontaktu s nimi dokonce 40%. Ve vzdělávacím prostředí, které může zahrnout právě takovou 

skupinu žáků, by tento učitelský postoj mohl způsobit vážné komplikace. 

  

Tabulka č. 2: Emoce učitelů ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. 

 

Zdroj: Pinková, Slepičková, Solárová, 2013, str. 41  

 

Ještě se vrátím k výzkumu Pinkové, Slepičkové a Solárové k druhému souboru otázek. 

Tato část výzkumného šetření je zaměřena na postoje učitelů k otázce vzdělávání 

jednotlivých skupin žáků se zdravotním postižením v běžných školách. Výsledky vidíme 

v tabulce:  
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Tabulka č. 3: Míra souhlasu s inkluzí jednotlivých skupin žáků. 

  Míra souhlasu    Inkluze jednotlivých skupin žáků  

   0 % - 25 %    Žáci projevující se agresivně (21 %)  

  26 % - 50 %    Žáci potřebující pomoc se sebeobsluhou (29 %)  

  Žáci soustavně neprospívající (37 %)  

  Žáci potřebující systémy augmentativní a alternativní komunikace 

(39 %)  

  Žáci s mentálním postižením potřebující IVP (47 %)  

  Žáci mající problém s verbálním vyjádřením svých myšlenek (49 %)  

  51 % - 75 %    Žáci s poruchami pozornosti (60 %)  

  76 % - 100 %    Žáci vyžadující přítomnost asistenta pedagoga (74 %)  

Zdroj: Pinková, Slepičková, Solárová, 2013, str. 43 

 

Z tabulky je zřejmý poměrně negativní postoj učitelů k inkluzi. Míra souhlasu  

se ve většině případů pohybuje pouze mezi 26 až 50 %. Nejméně souhlasných odpovědí bylo 

zaznamenáno v případě žáků s projevy agresivního chování. Konkrétně se jednalo pouze 

o 21 % podíl respondentů. Na druhé straně, více než 73 % respondentů necítí problémy 

s přijetím žáka vyžadujícího asistenta pedagoga. Učitelé rovněž necítí obavy z přítomnosti 

žáků s poruchami pozornosti (přibližně 60 % z nich). Z nejpočetněji zastoupené kategorie 

byl nejnižší výsledek vykázán u žáků vyžadujících pomoc se sebeobslužnými činnostmi. 

Zbylé čtyři skupiny žáků dosahují obdobné míry souhlasu zařazení do běžných škol (Pinková, 

Slepičková, Solárová, 2013, str. 43).  

 

Třetí část dotazníkového šetření se věnuje obavám učitelů v souvislosti s inkluzivním 

vzděláváním. Získané odpovědi jsou představeny tabulkou:  

 

Tabulka č. 4: Míra souhlasu respondentů s obavami z inkluzivního vzdělávání. 

 

  Míra souhlasu    Obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání  

  26 % - 50 %    Zvýšená psychická náročnost pro učitele (38 %)  

  Nepřijetí intaktními spolužáky (41 %)  

  51 % - 75 %    Nedostatečné znalosti a schopnosti učitele (54 %)  

  Nedostatečná podpora z odborných pracovišť (59 %)  

  Nemožnost věnovat pozornost všem žákům (60 %)  

  Omezení rozvoje intaktních žáků (62 %)  

  76 % - 100 %    Zvýšená pracovní zátěž pro učitele (83 %)  

  Nedostatek finančních a personálních zdrojů (85 %)  

Zdroj: Pinková, Slepičková, Solárová, 2013, str. 45  
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Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že učitelé projevují nejmenší obavy 

ze zvýšené psychické zátěže (přibližně 38 % dotazovaných) a z nepřijetí žáka se zdravotním 

postižením intaktními spolužáky (přibližně 41 % dotazovaných). I v těchto nejméně 

zastoupených kategoriích je však jejich četnost poměrně vysoká. Nejvyšší obavy pociťují 

učitelé v souvislosti s nedostatkem finančních a personálních zdrojů (přibližně 85 % 

dotazovaných) a v souvislosti se zvýšenou pracovní zátěží (přibližně 83 % dotazovaných)  

- dá se tedy říci, že se tyto obavy týkají většiny učitelů (Pinková, Slepičková, Solárová, 2013,  

str. 45).  

 

Díky použití standardizovaného nástroje výzkum umožňuje porovnat situaci  

v českých a zahraničních školách a přinést informace o tom, v jakém ohledu se čeští učitelé 

identifikují s inkluzivními procesy a k jakým aspektům tohoto trendu přistupují rezervovaně, 

či s obavami nebo negativně zabarvenými emocemi. Postoji učitelů k inkluzivnímu 

vzdělávání se zabývali také čeští výzkumníci. Přesto musím podotknout, že proběhlo 

relativně mnoho výzkumů na základních školách, ale na středních školách nelze dohledat 

tolik zdrojů. 

 

Inkluze na střední škole je zatím vzácnou vlaštovkou a ke studiu jsou přijati spíše 

mladiství s lehčími problémy a diagnózami. Koneckonců, když se nad tím zamyslíme, stát 

takovému začlenění ve skutečnosti příliš nepomáhá. Na jednu stranu je zde zákon o inkluzi, 

na straně druhé státní maturita stejná pro studenty gymnázií i středních odborných škol a 

ta často činí problémy i studentům intaktním. Rozhodně tímto státní maturitu nechci 

odsuzovat, protože je hodnocení spravedlivější a pobízí studenty ke snaze o lepší výkon. 

Avšak mladistvé se SVP to může odradit od záměru se na školu přihlásit. Zůstane pro ně 

potom možnost zkusit některý z učebních oborů, což může být ve výsledku dobrá možnost, 

pokud daný jedinec není dispraktik. 

 

Některé výzkumy mezi pedagogy jsou zajímavé a inspirativní. Například M. Potměšil 

(2010) se ve své studii zaměřuje na identifikaci pocitů, postojů a obav pedagogických 

pracovníků, které souvisí s prací s postiženými osobami. Výsledky výzkumu, probíhajícího  

ve dvou fázích (před započetím studia speciální pedagogiky u respondentů a po jeho 

ukončení), ukazují, že studium speciální pedagogiky vede ke vzrůstajícímu pocitu jistoty  

při inkluzivním vzdělávání. Respondenti deklarovali pozitivní vztah k osobám se zdravotním 

postižením. Zároveň se obávali nedostatečné míry podpory ze strany odborných pracovišť, 

vyšší pracovní zátěže i vlastního nedostatku potřebných kompetencí. Respondenti jsou 

nakloněni přijetí žáků se specifickými potřebami, spolupráci s asistentem i práci s žáky  

na základě individuálního vzdělávacího plánu. Naopak jsou rezervovaní ve vztahu k inkluzi 

žáků s poruchami chování na úrovni agresivity a žáků trvale neúspěšných (Potměšil, 2010). 

 

V jiném průzkumu H. Filová a J. Havel (2011) na základní škole zjistili, že učitelé měli 

k žákům se SVP veskrze pozitivní postoj, přesto v řadě případů nebyli přesvědčeni  
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o vhodnosti inkluze těchto žáků. Nezbytnou podmínkou pro úspěšnost inkluze je dle autorů 

výzkumu schopnost a ochota pracovat individuálně s každým žákem v rámci heterogenní 

třídy a podpora vzájemnosti mezi spolužáky. S touto myšlenkou se ztotožňuji, protože  

z toho, co jsem měla možnost jako pedagog vidět, mám dojem,  že mladiství jsou často drsní 

k sobě navzájem, natož, aby brali ohledy na někoho, kdo je odlišný. Toleranci se potřebují 

teprve naučit. Byl to také důvod, proč jsem si vybrala toto téma. Chtěla jsem vědět, zda mají 

kolegové podobné zkušenosti. V běžné třídě má pedagog v hodinách 20 – 30 studentů,  

což způsobuje, že na individuální přístup není čas a prostor. Když se učitel věnuje déle 

jednomu, tak ostatní se nudí a vyrušují. 

 

Nyní se krátce podívejme na výzkumy inkluze z pohledu pedagogů v USA. 

Ve Spojených Státech inkluze požaduje po pedagozích dosažení vysokých standartů 

pro všechny studenty, včetně těch handicapovaných (Voltz & Collins, 2010). Podobně  

je tomu v případě úmluvy, že žádné dítě nesmí být ponecháno pozadu: No Child Left Behind 

Act (Government of the United States of America, 2001). To má nepochybně vliv na přípravu 

budoucích učitelů ve Spojených Státech (Harvey, Yssel, Bauserman & Merbler, 2010). V článku 

24 v úmluvě o právech osob s handicapem (United Nation, 2006) je vyjádřeno právo 

handicapovaných lidí na vzdělání bez diskriminace na základě práva na rovné možnosti. 

To uspíšilo uvědomit si, že profesionálové a zaměstnanci by měli být připraveni pro práci 

s těmito lidmi na všech stupních škol. Vzdělání má zahrnovat i povědomí veřejnosti 

o problémech handicapovaných, použití vhodných augmentativních a alternativních 

technik, prostředků a způsobů komunikace, výukových technik a materiálů k podpoře 

handicapovaných osob (UNESCO, 2006, Article 24, 4).   

 

 

3.2 Výzkumy postojů studentů k inkluzi 

 

V publikaci Inkluzivní pedagogika se píše, že mechanismus společného vzdělávání 

sám o sobě nestačí k dosažení inkluzivního efektu. Odkazuje na výsledky výzkumu Huberové 

(2008), která pomocí sociometrické techniky zjistila u 650 integrativně vzdělávaných žáků 

se SVP v Německu, že až 48 % z nich bylo odstrčeno na periferii třídy. U nás k podobným 

výsledkům (58 %) dospěla pomocí sociometrické techniky Sabolíková (2012). Odborníci 

proto navrhují, aby byla příprava na inkluzivní přístup zahrnuta do osnov nejen  

pro pedagogy, ale i lékaře a sociální pracovníky. V USA chce zase Gruenberg a Miller prosadit 

aplikaci těchto přístupů již od nejranějšího věku dítěte (Lechta, 2016, str. 49). 

 

Například, holandští výzkumníci Koster a kol. (2010) v jednom ze svých výzkumů 

uvádějí, že žáci s postižením mají v mladším školním věku uspokojivou úroveň sociální 

participace, avšak v porovnaní s intaktními vrstevníky mají méně přátel, méně interakcí 

se spolužáky, zřídkakdy jsou zapojeni do sociálních skupin a pociťují těžkosti v sociální 

participaci (Koster a kol. 2010). (Bizová, 2015, str. 13). 
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 Vitásková k tomu dodává, že inkluze byla úspěšná ve státech, kde byla založena 

na základních filozofických a společenských zvyklostech a pravidlech soužití, navíc 

podpořena socioekonomickými aktivitami finančně a organizačně. Uvádí příklad Norska, kde 

je téměř 90 % dětí se SVP inkludovaných, ale žáci se SVP mají stále právo vzdělávat se  

ve speciálních školách (Vitásková, 2013, str. 158). 

 

 Katja Petry ve svém článku píše, že studenti se SVP se v inkluzivních třídách často 

setkávají s problémy, protože nejsou spolužáky akceptováni a těžko s ostatními navazují 

přátelství. Ukazuje se, že adolescenti s postižením mají problémy ve všech čtyřech hlavních 

bodech sociálního zapojení: přátelství, vzájemné vazby, přijetí spolužáky a sebepojetí  

(de Boer a Pijl 2016; Bossaert a kol. 2013; Schwab 2015).  

 

Navzdory zvyšujícímu se počtu studií poukazujících na problémy se sociálním 

zapojením studentů se SVP stále málo víme, proč se tyto problémy vyskytují. Jedním 

potenciálním faktorem, který k tomu může přispívat, souvisí s přístupem běžně  

se vyvíjejících adolescentů vůči spolužákům s postižením. V poslední dekádě si toto chování 

získalo dosti pozornosti při výzkumech. Ukázalo se, že většinou zaujímají vůči těmto lidem 

neutrální postoj (de Boer a kol. 2012).  

 

 Školní normy doporučují, co od lidí očekáváme, že budou dělat. Nicméně nemají 

přílišný vliv na vrstevníky a jejich chování mezi sebou. Víckrát již bylo poukázáno na rizikové 

chování jako šikana, týrání a sexuální zneužívání (Baumgartner, Valkenburg, Peter 2011; Elek, 

Miller-Day, Hecht 2006; Pozzoli, Gini, Vieno 2012). Zákazy na úrovni třídy vzbuzují specifickou 

pozornost, protože třídní kolektiv je sociální okruh, jehož jsou studenti nedobrovolnými 

členy, kde tráví většinu svého času ve škole (Sentse, 2015). Přestože normy týkající se 

chování spolužáků k sobě navzájem jsou široce uznávány, studií týkajících se účinku vztahu 

norem a opravdové chování adolescentů k vrstevníkům se SVP není dostatek (Petry, 2018). 

 

 V článku z European journal of special needs education, který se zabýval přátelstvím 

a vztahy vrstevníků v prostředí školy, je kritizováno, že ve výzkumech je často málo vzat  

v úvahu druh postižení při studiu vztahu mezi postoji a sociálním zapojením. Například 

Nowicky (2006) naznačuje, že postoje k vrstevníkům s postižením intelektu byly negativnější 

než k fyzicky postiženým spolužákům. Laws a Kelly (2005) potvrdili, že studenti měli 

nejkritičtější postoj ke spolužákům s problémy chování a nejvstřícnější ke spolužákům  

s intelektuálními nebo fyzickými problémy. Ve skupině studentů s problémy chování pak  

de Boer a Pijl (2016) zjistili, že postoje spolužáků byly pozitivnější ke studentům s poruchou 

autistického spektra než ke studentům s ADHD.  

 

 Nicméně, podrobná srovnání mezi skupinami studentů s postižením s přihlédnutím 

ke vztahu mezi postoji a sociálním zapojením nebyly provedeny. Některé vztahy tedy mohly 

být přehlédnuty. Ve své studii tedy Petry porovnává přístup ke studentům s poruchou 
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autistického spektra s těmi, kteří trpí poruchou vnímání nebo pohybovým omezením a jejich 

interakci s intaktními studenty v inkluzivních třídách na středních školách v Belgii, konkrétně 

ve Flandrech (Petry, 2018, str.4). Účastníky studie profesorky Petry byli vlámští studenti  

ze 122 běžných sedmých tříd, v nichž byl nejméně jeden student s PAS nebo SVP ze 62 

různých škol. Vzorek sestával ze 1866 běžně se vyvíjejících studentů (92,70%), 86 studentů  

s PAS (4,27%) a 61 studentů se SVP (3,03%). Všichni studenti s PAS nebo SVP navštěvovali 

běžné třídy prezenčně a měli doklad o svých problémech a o nároku na asistenta. Nikdo  

z nich netrpěl intelektuální poruchou (Petry, 2018, str.5). 

 

 Přístupy ke studentům s postižením byly měřeny pomocí stupnice “Chedoke-

McMaster Attitudes towards Children with Handicap Scale (CATCH; Rosenbaum, Armstrong, 

and King 1986)”. V této tabulce o 36 položkách žáci odpovídali pomoci pěti bodové Likertovy 

škály začínající na 0 (zcela souhlasím) a končící na 4 (zcela nesouhlasím). Tím hodnotili 

emocionální chování a míru sociální interakce mezi běžnými žáky a jejich spolužáky se SVP. 

Negativní otázky byly pokládány inverzně, takže vyšší číslo výsledku reprezentuje 

pozitivnější přístup. V této studii autoři Bossaert a Petry použili pouze zkrácenou verzi CATCH 

o sedmi položkách: Chtěl bych, aby spolužák se SVP bydlel v mém sousedství; Chtěl bych  

se přátelit se spolužákem se SVP; Chtěl bych být spolužákem se SVP pozván k němu  

na návštěvu; Rád bych dělal školní projekt se žákem se SVP; Pozval bych spolužáka se SVP 

ke mě na návštěvu; Podělil bych se se spolužákem se SVP o svá tajemství; Bavilo by mě trávit 

čas se spolužákem se SVP. V této studii se shoda držela na hodnotě 0.88 na Cronbachově 

škále alfa (Petry, 2018, str.5). 

 

Pijl a Frostad v roce 2010 použili pro svůj výzkum metodu sociometrických nominací 

pro náhled do interakcí mezi spolužáky a jejich přátelením se. Položili žákům pouze jednu 

otázku: nominujte své nejlepší přátele ve třídě s maximálním limitem pěti spolužáků, 

což omezuje svobodu volby pouze minimálně. Výsledky ukázaly důležitý význam druhu 

postižení, pohlaví a velikosti třídy na interakci ve skupině. Žáci s PAS stejně jako žáci se SVP 

měli mnohem méně přátel a interakcí během přestávek než běžní žáci. Vzhledem k pohlaví 

se ukázalo, že dívky se spolu přátelili méně než chlapci. Nakonec v malých třídách vzniklo 

více přátelství než ve velkých (Pijl a Frostad, 2010, článek). 

 

Tyto výzkumy byly možná zajímavé na základní škole, ale pro aplikaci na střední škole 

jsem dotazníky zhodnotila jako nevyhovující a pro mladistvé mezi 15 a 19 lety příliš 

prvoplánové. Ukázalo se tedy jako nejlepší použít první dvě části z dotazníku SACIE, který byl 

původními autory Forlinem, Earlem, Loremanem a Sharmou v roce 2011 koncipován 

pro studenty pedagogických fakult.    

 

Navíc se ukázalo jako velmi praktické položit stejné otázky učitelům i studentům, 

protože mohu výsledky přehledně porovnat a obě skupiny se již mnoho let setkávají s inkluzí 

každý den. Mění se tedy jejich postoj směrem k lepšímu vzájemnému pochopení a 

porozumění? Na to se pokusíme odpovědět v praktické části.        
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4.1 Cíle praktické části a výzkumné otázky  

 

Změny společnosti a s nimi spojené změny hodnotového systému se projevují 

ve většinové společnosti stejně jako ve vzdělávacím procesu, zvláště u dospívajících 

jedinců. Inkluzivní vzdělávání má umožnit dospívajícím jedincům se speciálními 

vzdělávacími potřebami snadnější začlenění do společnosti v jejich pozdějším profesním 

životě. Mohou se inspirovat nadanými studenty ke zlepšení vlastních dovedností a  

ke kvalitnějším výkonům. Nebo získat dobré přátele mezi běžnou populací, což může být 

přínosem při pozdějším hledání práce. Na druhou stranu běžné studenty to může inspirovat 

k větší toleranci. O té se v současnosti hodně mluví, ale ne vždy opravdu funguje tak, jak 

bychom si přáli. V rámci bakalářské práce byl stanoven následující hlavní cíl.   

 

Hlavní cíl výzkumu   

 

Cílem výzkumu prezentovaného v této kapitole je identifikovat postoje učitelů  

a studentů českých středních odborných škol k inkluzivnímu vzdělávání, dále obavy  

a emoce související s inkluzí a vymezit faktory, které tyto postoje ovlivňují. Cílem práce  

je zjistit, jak u pedagogů tak u studentů jejich postoje k inkluzivnímu vzdělávání  

na středních školách. Zaměřím se jak na intaktní studenty, tak na adolescenty  

se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do třídního kolektivu.  

  

Dílčí cíle   

● Zjistit, jaké je vnitřní klima na střední odborné škole, jeho vliv na spolupráci  

a zaměření sociálních skupin na profesní růst žáka. 

  

● Zjistit, jak začlenění studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vidí 

učitelé, zda mají znalosti, zkušenosti, čas a prostor se jim dostatečně věnovat.  

  

Výzkumné otázky   

 

Na základě cíle výzkumu byly položeny následující otázky:   

 

1) Primární socializace: Jak se cítí učitelé a intaktní studenti ve společnosti a při přímém 

kontaktu se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?  

 

2) Pomáhají si spolužáci rádi a inspirují se tím navzájem ke zlepšení vlastních dovedností a 

k větší toleranci?    

 

3) Do jaké míry souhlasí učitelé a intaktní studenti s inkluzí jednotlivých skupin studentů: 

Jsou tolerantní ke spolužákům s ADHD nebo k mentálně postiženým? 
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4) Jak současní adolescenti a jejich pedagogové vnímají přítomnost asistenta pedagoga 

v běžné třídě?  

 

5) Mají pedagogové obavu z omezení rozvoje intaktních studentů a jak jsou z jejich pohledu 

studenti se ZP přijímáni svými spolužáky? 

 

6) Jsou učitelé schopni věnovat během výuky pozornost individuálně všem studentům?   

 

7) Pomohlo by pro lepší inkluzivní vzdělávání studentů školení pedagogů v oblasti speciální 

pedagogiky a cítí dostatečnou podporu z odborných pracovišť?   

  

 

4.2 Popis sledovaných středních škol 

 

 Kvantitativní výzkum proběhl mezi studenty a pedagogy soukromé Střední školy 

mediální grafiky a tisku a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Zkoumaný vzorek jsem 

rozšířila i o pedagogy dalších středních odborných škol technických a jiných zaměření. 

Chtěla jsem totiž větší objektivitu a přiblížit se počtem respondentů z řad pedagogů k počtu 

respondentů z řad studentů, abych mohla následně srovnat názory obou skupin.  

 

Myslím, že hrají svou roli nejen názory a postoje, ale i zaměření dané školy. 

V neposlední řadě musíme vzít v úvahu také různorodost požadavků na studenty 

v jednotlivých předmětech na škole, to se pak může výrazně projevit v celkovém postoji: 

Je logické, že student s dyslexií či dysgrafií bude mít problémy v jazycích a gramatice,  

ale v odborných předmětech může excelovat, zatímco u studenta s ADHD to může být 

naopak. To se projevilo i v komentářích, které mi připsali někteří respondenti k dotazníku a 

některé byly natolik zajímavé, že jsem se rozhodla je citovat. 

  

   

4.3 Metody a techniky výzkumu 

 
Výzkum se metodologicky opíral o kvantitativní výzkumnou strategii. Chtěla jsem 

vyslechnout obě strany: pedagogy i studenty a následně pomocí grafů srovnat jejich 

postoje, obavy a názory. V počáteční fázi byl uskutečněn výběr respondentů na podkladě 

jednorázového průřezového šetření, přičemž se jednalo o záměrný výběr bez aspirací  

na zobecnění na širokou populaci. Tato fáze proběhla v období únor až březen 2019, 

administrace dotazníku a sběr dat probíhal osobně se souhlasem vedení škol přes kontakty 

na učitele. 

 

V současné době existuje množství kvalitních ověřených dotazníků týkajících se 

zkoumané problematiky, proto jsem se rozhodla použít verzi dotazníku původně užitou  
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v rámci mezinárodního výzkumného projektu Sentiments, Attitudes and Concerns about 

Inclusive Education (SACIE), který byl zaměřen na oblast emocí, postojů a obav budoucích 

učitelů z inkluzivního vzdělávání (srov. Forlin, C., Earle, C., Loreman, T., Sharma, U. 2011). 

Vzhledem ke své struktuře a obsahu je tento dotazník aplikovatelný nejen pro studenty 

učitelství (pro které byl původně sestaven), ale i pro praktikující učitele.   

 

Dotazník obsahuje dvacet výroků, které je možné rozdělit do tří okruhů souvisejících 

s problematikou inkluzivního vzdělávání. První část dotazníku sestává ze čtyř výroků, které 

se vztahují k emocím vznikajícím na základě kontaktu s osobami se zdravotním postižením. 

Druhá část dotazníku zkoumá postoje učitelů ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

v běžných školách. Celkem je zahrnuto osm výroků týkajících se vzdělávacích potřeb 

různých typů žáků. Třetí část dotazníku rovněž sestává z osmi výroků, které jsou v tomto 

případě zaměřeny na obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání.  

 

Studentům jsem dotazník pro lepší srovnání s názory a postoji pedagogů první dvě 

části ponechala stejné, jen jsem přidala do každé po jedné otázce pro studenty. Třetí část 

jsem u nich zcela vynechala, protože se jich netýká. Respondenti se ke zvoleným výrokům 

vyjadřovali prostřednictvím sumační postojové škály (tzv. Škály Likertova typu) o čtyřech 

položkách (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím). Střední hodnota 

byla z možných odpovědí záměrně vynechána.  

  

4.4 Výzkumný vzorek a jeho charakteristiky      

 
Základní soubor realizovaného výzkumného šetření je tvořen 48 pedagogy a 100 

studenty středních odborných škol v Praze. Vzhledem k omezenému množství zdrojů  

pro tvorbu výzkumného vzorku pomocí metody náhodného výběru bylo nutné využít 

dostupného výběru. Uznávám, že tento přístup má za následek omezenou vypovídací 

schopnost realizovaného výzkumného šetření ve vztahu k celému základnímu souboru. 

Učitelé byli oslovováni osobně, telefonicky či přes sociální síť a studenti pouze osobně  

v prostředí školy. 

 

Vzorek sestával ze 100 studentů, přičemž většina z nich byli intaktní jedinci, ale mezi 

nimi byl i student s PAS, který navštěvuje školu s asistentkou a další studenti se SVP: 

nejčastěji se jednalo o formy dyslexie, dysgrafie, poruchy pozornosti, ADHD, či hluchotu. 

Všichni studenti se SVP navštěvovali běžné třídy prezenčně a měli doklad o svých 

problémech a o tom, že mají nárok na asistenta nebo jinou podporu poskytovanou v rámci 

běžné školy.   
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4.5 Analýza a interpretace získaných dat 

 

A. Emoce učitelů a studentů ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. 

 

První část dotazníku sestává ze čtyř výroků, které se vztahují k emocím vznikajícím 

na základě kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Tento soubor otázek jsem nejprve 

vnímala jako irelevantní s jasnou odpovědí, protože jsem předpokládala velkou toleranci 

pedagogů ke studentům se SVP. 

 

Graf 1: otázka 1] Ráda pomáhám lidem se ZP. (vlastní zdroj) 

 

Z analýzy a interpretace získaných dat vyplývá, že první tvrzení vyjadřuje míru ochoty 

dotazovaných učitelů pomáhat lidem s postižením. Z celkového počtu téměř 92% 

respondentů z řad pedagogů zaujaly souhlasné stanovisko, pouze 8% z nich přiznalo svůj 

negativní postoj. Studenti dali najevo, že jsou ochotni pomáhat o něco méně se 78% 

souhlasnými postoji a 22% odmítavými.  
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Graf 2: otázka 2] Zdravotní postižení je jedna z nejhorších událostí v životě člověka. (vlastní zdroj) 

 

Druhý výrok se vztahuje k tezi, že zdravotní postižení patří k nejhorším událostem 

v životě člověka. S tímto souhlasí přibližně 80% respondentů z obou sledovaných skupin. 

  

Graf 3: Otázka 3] Necítím se dobře ve společnosti lidí se ZP. (vlastní zdroj) 
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Třetí otázka je přitom zaměřena na pocity respondentů ve společnosti osob se ZP. 

Dle získaných údajů u více než 90% podílu respondentů z řad pedagogů společnost osob  

se zdravotním postižením nenavozuje negativní emoce. V případě studentů výsledky 

vypadají o něco hůře. Pouze 70% z nich společnost lidí se zdravotním postižením nevadí.  

Ale i opačné odpovědi lze číst jako zajímavá a do určité míry alarmující čísla – ve společnosti 

lidí s postižením se necítí dobře téměř třetina studentů. Ve vzdělávacím prostředí, které 

může zahrnout právě takovou skupinu studentů, by tento postoj mohl způsobit vážné 

komplikace. Nicméně jedna studentka do dotazníku vepsala komentář k otázce 3: “Občas 

jsem nervózní, neboť nevím, co mám dělat, abych dotyčnému psychicky neublížila”.  

 

Graf 4: otázka 4] Necítím se dobře při přímém kontaktu s lidmi se ZP. (vlastní zdroj) 

 

 

Čtvrtá otázka sleduje pocity respondentů při přímém kontaktu s osobami se ZP.  

Dle získaných údajů u více než 90% podílu respondentů z řad pedagogů se společnosti osob 

se zdravotním postižením ani přímému kontaktu s nimi nevyhýbají. U studentů výsledky 

vypadají o něco hůře. Pouze 66% z nich přímý kontakt s lidmi se zdravotním postižením 

nevadí. Ale i opačné odpovědi lze číst jako zajímavá a do určité míry alarmující čísla  

- při přímém kontaktu s lidmi s postižením se necítí dobře až 34% studentů. V inkluzivním 

vzdělávacím prostředí by tento postoj mohl způsobit vážné komplikace. Nicméně jedna 

studentka do dotazníku vepsala komentář k otázce 4: “Záleží také, jak by se konkrétní 

postižená osoba chovala, zda přátelsky, či nikoliv”. Nelze tedy vše posuzovat černobíle. 
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Graf 5: otázka 5] Neumím si ani představit, že bych byl/a postižený/á následkem úrazu. (vlastní 

zdroj) 

 

Studentům jsem přidala ještě otázku, která byla i v původním dotazníku SACIE, zda si 

umí představit, že by byli postižení následkem úrazu. Myslím, že lidé bývají tolerantnější, 

uvědomí-li si, že se jich postižení může také týkat. Téměř 80% si to představit neumí,  

či nechce. Jsou však i výjimky: “Je to záležitost, která nás naučí se posunout dále→je to zásah 

do života, ale nemusí mít nutně negativní vliv”. 

 

B. Míra souhlasu s inkluzí jednotlivých skupin studentů. 

 

Z grafů je zřejmý poměrně otevřený postoj učitelů k inkluzi, ovšem poměrně často 

respondenti připsali poznámku, že by studenta ze zmíněné skupiny akceptovali s pomocí 

asistenta.  

 

Musíme také vzít v úvahu, že dotazník nemůže být vždy přesný, ale vyjmenovat  

a upřesnit všechny možnosti snad ani není možné. Takovou připomínku mi napsal také pan 

učitel dějepisu: “S vyplněním dotazníku jsem měl vážný problém, protože netuším jestli 

posuzuji vztah ke zdravotnímu postižení fyzickému nebo psychickému a v jakém stupni 

závažnosti je hendikep. Proto mohou být přístupy i hodnocení rozdílné. Například a) 

inteligentní hluchý student; b) intelektuálně hendikepovaný student, který netuší o čem  

se hovoří; c) inteligentní student, kterému chybí ruka/noha; d) student, který není schopen 

komunikovat v českém jazyce; e) student, který není schopen zápisu poznámek z důvodu 

neurologických obtíží. Pro vyhodnocení jsem si proto vybral početnou skupinu převážně 

lehce až středně hendikepovaných autistů”. 
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Studentka soukromé střední školy na konci dotazníku dodává: “Důvodem, proč by 

podle mne některé děti měli mít individuální výuku je ten, že ve třídách by kvůli  

své odlišnosti mohli zažívat šikanu, pocit odcizení, nebo, že jsou jakkoliv odlišní. S jejich 

inteligencí to nemá nic společného. Podle mě záleží jen na způsobu, jakým daný člověk 

chápe a učí se. Nejsme stejní a někteří z nás potřebují jiný systém učení”. 

 

Graf 6: otázka 6] Studenti projevující se agresivně mohou být v běžných třídách. (vlastní zdroj) 

 

 

Na nejhorších pozicích se míra souhlasu ve většině případů pohybuje pouze mezi 15 

až 50 %. Nejméně souhlasných odpovědí bylo zaznamenáno v případě žáků s projevy 

agresivního chování. Konkrétně se jednalo pouze o 15 % podíl respondentů z řad pedagogů 

a 34 % podíl z řad studentů.  
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Graf 7: otázka 7] Studenti potřebující pomoc se sebeobsluhou mohou být v běžných třídách. 

(vlastní zdroj) 

 

 Z další zastoupené kategorie byla inkluze studentů vyžadujících pomoc  

se sebeobsluhou schválena dvěma třetinami učitelů i studentů (přibližně 63 % z obou 

skupin). 

Graf 8: otázka 8] Studenti soustavně neprospívající mohou být v běžných třídách. (vlastní zdroj) 
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Z další zastoupené kategorie byla inkluze studentů soustavně neprospívajících 

schválena pouze třetinou učitelů (přibližně 30 % z nich). Od studentů pak dostali 

dvojnásobek a to 59 % souhlasu. 

 

Graf 9: otázka 9] Studenti potřebující systémy augmentativní a alternativní komunikace mohou 

být v běžných třídách. (vlastní zdroj) 

 
 

Na 63 % souhlasu od učitelů se dostali i studenti potřebující systémy augmentativní 

a alternativní komunikace. Studenti mne v tomto případě překvapili se souhlasem pouze  

38 %. Vzpomínám si na mého spolužáka na druhém stupni základní školy, který byl 

nevidomý a inteligentní. Veškeré učivo s námi zvládal i bez asistentky, kterou v té době ani 

nebylo obvyklé mít k dispozici. Učitelé ho zkoušeli jen ústně a učivo si zapisoval na stroji.  
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Graf 10: otázka 10] Studenti s mentálním postižením potřebující IVP mohou být v běžných třídách. 

(vlastní zdroj) 

 

Studenti s mentálním postižením se umístili hned na druhé nelichotivé pozici  

se 42 % souhlasů od učitelů a 47 % od studentů. Respondenti často váhali jaký stupeň 

mentálního postižení mají vzít v úvahu. 

Graf 11: otázka 11] Studenti mající problém s verbálním vyjádřením svých myšlenek mohou být  

v běžných třídách. (vlastní zdroj) 
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Učitelé pak necítí obavy z přítomnosti studentů majících problém s vyjádřením svých 

myšlenek (přibližně 71 % z nich), studenti jsou v tomto případě ještě otevřenější (přibližně 

77 % z nich). 

Graf 12: otázka 12] Studenti s poruchami pozornosti mohou být v běžných třídách. (vlastní zdroj) 

 
Učitelé necítí obavy z přítomnosti studentů s poruchami pozornosti (přibližně 67 % 

z nich), studenti jsou v tomto případě ještě otevřenější (přibližně 79 % z nich).  

Graf 13: ot.13] Studenti vyžadující pozornost asistenta pedagoga mohou být v běžných třídách.
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Z grafu je zřejmý poměrně otevřený postoj učitelů k inkluzi, ovšem pouze s pomocí 

asistenta. Více než 87 % respondentů z řad pedagogů a 77 % ze studentů necítí problémy 

s přijetím spolužáka vyžadujícího přítomnost asistenta pedagoga. To mne nepřekvapilo, 

jednak proto, že ke stejnému závěru došly ve svém výzkumu i Pinková, Slepičková a Solárová 

na základních školách v roce 2013. Navíc se v mnoha komentářích v dotazníku objevila 

poznámka, že s asistentem je možné přijmout jakéhokoliv studenta ze zmíněných skupin. 

 

Graf 14: otázka 14] Vyučující může brát při známkování ohled na studenty se SVP. (vlastní zdroj) 

 
 

Studentům jsem přidala ještě otázku, zda pedagog může brát při známkování ohled 

na studenty se SVP. Celých 93% odpovědí je souhlasných, což svědčí o otevřeném přístupu. 

Před několika lety jsem se totiž setkala s odporem slabých studentů, že k jejich spolužákům 

s dyslexií jsem tolerantnější a že to není spravedlivé. Dobře, že se to mění.  
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C. Obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání. 

 

Třetí část dotazníkového šetření se věnuje obavám učitelů v souvislosti  

s inkluzivním vzděláváním.  

  

Graf 15: otázka 13] Práce se studentem se ZP představuje zvýšenou psychickou náročnost  

pro učitele. (vlastní zdroj)

 

 

Výrazným faktorem je obava ze zvýšené psychické zátěže (přibližně 92 % 

dotazovaných), což je poměrně vysoké číslo. To je největší rozdíl ve srovnání s výzkumem 

Pinkové, Slepičkové a Solárové na základních školách v roce 2013. U nich představovala 

položka “zvýšená psychická náročnost pro učitele” nejmenší problém pouze pro 38 % 

dotazovaných. 
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Graf 16: otázka 14] Pozoruji, že studenti se ZP nejsou dobře přijímáni intaktními spolužáky. (vlastní 

zdroj)

 

 

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že učitelé projevují nejmenší obavy  

z nepřijetí studenta se zdravotním postižením intaktními spolužáky (přibližně 35 % 

dotazovaných). I v této nejméně zastoupené kategorii je však jejich četnost poměrně 

vysoká. Dovolím si však připojit pozitivní vlaštovku od paní učitelky českého jazyka: “záleží 

na motivaci třídy, naopak student se ZP může obohatit spolužáky”. V případě výzkumu 

Pinkové, Slepičkové a Solárové na základních školách v roce 2013 dopadla obava z nepřijetí 

intaktními spolužáky podobně (41 %).  
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Graf 17: otázka 15] Pro práci se studenty se ZP nemá běžný učitel dostatečné znalosti ani praxi. 

 

Pocit nedostatečné praxe běžných pedagogů pro práci se studenty se ZP (přibližně 75 % 

dotazovaných). Nejedná se tedy bohužel o příliš povzbudivé výsledky a chtělo by to celý 

program lépe připravit a v praxi nepřenášet všechny problémy na učitele.    

 

Graf 18: otázka 16] Necítím dostatečnou podporu z odborných pracovišť. (vlastní zdroj)
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Další výrazný faktor je nedostatečná podpora z odborných pracovišť (přibližně 65 % 

dotazovaných). Paní učitelka českého jazyka mi k tomu napsala: “Mám zkušenosti  

se zprávami z PPP, které jsou napsané dost obecně”.  

 

Graf 19: otázka 17] Není možné věnovat během výuky pozornost individuálně všem studentům. 

(vlastní zdroj)

 

Nyní se dostáváme k otázce, zda je možné věnovat se během výuky individuálně všem 

studentům a přibližně 94 % dotazovaných se shodlo, že to možné není. Navíc ti, co napsali, 

že to možné je, jsou učitelé malby nebo fotografie na střední odborné škole, kde tato výuka 

probíhá ve skupinách do 10 studentů. Souhlas (6 % z dotázaných učitelů), plyne z jiného 

počtu studentů podmíněného nestandardním pojetím výuky. Po učebně se pohybuje 

pedagog od jednoho studenta ke druhému. Pedagog řeší s každým studentem 

individuálně jeho samostatnou práci. Navíc učitel malby či fotografie může věnovat 

násobně více času každému z 10 studentů, než je tomu ve třídách s počtem běžně 

dosahujícím 25 studentů.    
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Graf 20: otázka 18] Mám obavu z omezení rozvoje intaktních studentů. (vlastní zdroj)

Až na 65 % se vyšplhala obava z omezení rozvoje intaktních studentů. V případě výzkumu 

Pinkové, Slepičkové a Solárové na základních školách v roce 2013 dopadla obava o rozvoj 

intaktních žáků téměř stejně (62 %). 

 

Graf 21: otázka 19] Inkluze znamená zvýšenou pracovní zátěž pro učitele. (vlastní zdroj)
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Nejvyšší obavy pociťují učitelé v souvislosti se zvýšenou pracovní zátěží (98 % 

dotazovaných). Dá se tedy říci, že se obavy týkají téměř všech učitelů, což jsou ještě více 

alarmující čísla než v případě výzkumu Pinkové, Slepičkové a Solárové na základních školách 

v roce 2013 (83 % dotazovaných). Musím však dodat, že mnoho pedagogů si stěžovalo 

zejména na větší objem formální agendy, což je zdržuje od vzdělávací činnosti. 

 

Graf 22: otázka 20] Myslím, že školy nemají dostatek finančních a personálních zdrojů. (vlastní 

zdroj)

 
  Nejvyšší obavy pociťují učitelé v souvislosti s nedostatkem finančních a personálních 

zdrojů (přibližně 98 % dotazovaných). V případě výzkumu Pinkové, Slepičkové a Solárové 

na základních školách v roce 2013 se tato položka také ukázala jako nejobávanější (v jejich 

výzkumu to znamenalo pouze 85 % dotazovaných). K personálním zdrojům: pro kvalitnější 

inkluzi není dostatek asistentů, což je spojeno s jejich nedostatečným finančním 

ohodnocením.  

 

 4.6 Zhodnocení výzkumných otázek 

 
V úvodu byly stanoveny výzkumné otázky. K první otázce, jak se cítí učitelé a intaktní 

studenti ve společnosti a při přímém kontaktu s osobami se ZP, dle získaných údajů u více 

než 90% respondentů z řad pedagogů společnost osob se zdravotním postižením 

nenavozuje negativní emoce a přímému kontaktu se také nevyhýbají. V případě studentů 

výsledky vypadají o něco hůře. Pouze 70% z nich společnost lidí se zdravotním postižením 

nevadí a v případě přímého kontaktu se toto procento snižuje mírně na úroveň 66%. 
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Vysvětluji si to jako rozporuplný postoj studentů ve smyslu obav z reakce zdravotně 

postiženého spolužáka.  

  

Druhá otázka zaměřená na pomoc mezi spolužáky, vzájemnou toleranci a inspiraci 

vedoucí ke zlepšení vlastních dovedností dopadla dobře. Míra ochoty dotazovaných učitelů 

pomáhat lidem s postižením je vysoká. Z celkového počtu téměř 92% pedagogů zaujalo 

souhlasné stanovisko. Studenti jsou se 78% souhlasu ochotni pomáhat o něco méně. 

Vysvětluji si to jako kladnou nebo zápornou reakci studentů na individuální projev chování 

konkrétního zdravotně postiženého. V kladném případě dojde k navázání vztahu mezi 

spolužáky. 

 

Třetí dotaz zněl, zda jsou tolerantní ke spolužákům s ADHD nebo k mentálně 

postiženým. Nutno podotknout, že ti dopadli nejhůře. Nejméně souhlasných odpovědí bylo 

zaznamenáno v případě žáků s projevy agresivního chování. Konkrétně se jednalo pouze 

o 15 % pedagogů a 34 % studentů. Mentálně postižení se umístili hned na druhé nelichotivé 

pozici se 42 % souhlasů od učitelů a 47 % od studentů. Respondenti často váhali jaký stupeň 

mentálního postižení mají vzít v úvahu. 

 

Čtvrtá otázka zaměřená na pocity adolescentů a jejich pedagogů na přítomnost 

asistenta pedagoga ve třídě ukázala, že více než 87 % pedagogů a 77 % studentů necítí 

problémy s přijetím spolužáka s asistentem. V mnoha komentářích z dotazníku se objevily 

poznámky, že s asistentem je možné přijmout jakéhokoliv studenta ze všech zkoumaných 

skupin. Asistent svou individuální péčí o svěřeného studenta zaručuje jak ostatním 

studentům tak učiteli bezproblémový průběh výuky. 

 

K otázce obav učitelů z omezení rozvoje intaktních studentů a přijetí studentů se ZP 

jejich spolužáky vidí přibližně 35 % dotazovaných možný problém v nepřijetí žáka se ZP a 

dvě třetiny sdílí i obavu z omezení rozvoje nadaných studentů. 

 

U šesté otázky týkající se schopnosti učitelů věnovat během výuky pozornost 

individuálně všem studentům je výsledek alarmující. Celých 94 % dotazovaných se shodlo, 

že to možné není. Souhlas (6 % z dotázaných učitelů), plyne z jiného počtu studentů 

podmíněného nestandardním pojetím výuky. Po učebně se pohybuje pedagog od jednoho 

studenta ke druhému. Pedagog řeší s každým studentem individuálně jeho samostatnou 

práci. Navíc učitel malby či fotografie může věnovat násobně více času každému z 10 

studentů, než je tomu ve třídách s počtem běžně dosahujícím 25 studentů.  

 

Poslední bod týkající se školení a praxe pedagogů v oblasti speciální pedagogiky 

ukázal, že 75 % dotazovaných se necítí dostatečně připravených a podpora z odborných 

pracovišť se dle 65 % dotazovaných ukázala jako nedostatečná.  
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4.7 Návrhy opatření pro pedagogickou teorii a praxi 

 

V publikaci Odlišnost inspiruje se dočteme jak při inkluzi nemyslíme na nadané děti. 

Čistě statisticky je v naší populaci okolo 210 tisíc dětí a teenagerů ve věku od pěti do 18 let 

s IQ vyšším než 115. U zhruba 42 tisíc dětí pak IQ dokonce převyšuje hodnotu 130. Oficiálně 

rozpoznáno je však jen 1700 z nich, tedy necelé jedno procento. Není to žalostně málo? 

Kde všechny ty mimořádně rozumově nadané děti jsou? Může stávající školský systém 

nadání takových dětí rozvíjet, když je nejsme schopni ani rozpoznat? (Janyšková, 2018,  

str. 111) 

 

Z výzkumu bohužel vyplynulo, že při současné podobě inkluze se učitelé nestihnou 

věnovat individuálně všem a také pociťují obavu z rozvoje intaktních a chytrých studentů. 

Bylo by tedy dobré tomu systém uzpůsobit. Vytvořit třídy s menším počtem studentů nebo 

s větším počtem asistentů. Navíc mě překvapuje, že na některých školách jsou sice  

pro výuku jazyků studenti rozděleni do dvou skupin, nicméně ne podle výsledků v testech, 

ale podle abecedy. Proč? Nemůžeme přece chtít, aby byli všichni stejní a průměrní. Někdo 

je nadaný na matematiku, někdo na jazyky. I v intaktní populaci jsou studijní typy a jiní  

na vysokou školu nechtějí, nebo pro to nejsou svými rodiči motivováni. Ani v pozdějším 

profesním životě to není vždy vyžadováno. Potřebujeme přeci vzdělané lékaře nebo 

programátory, ale stejně tak zručné elektrikáře nebo kadeřnice. Nesnažme se tedy  

z budoucí generace vychovat průměrné jedince bez motivace a odbornosti. 
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Závěr 
  

Cílem této práce bylo zjištění stanovisek učitelů a studentů středních škol  

k inkluzivnímu vzdělávání. Stěžejní bylo zjistit, zdali je takové vzdělávání úspěšné.  

Je totiž nezpochybnitelné, že se učitelé stále více setkávají s požadavkem, aby ve svých 

třídách vyučovali společně žáky pocházející z rozličných sociokulturních prostředí,  

s odlišnou úrovní schopností, nadání nebo speciálních potřeb. Tlak na inkluzivitu 

vzdělávání přichází nejen od rodičů, ale i MŠMT si klade za cíl zvýšit míru inkluze v českém 

vzdělávacím systému na všech stupních a typech škol a tím zcela ukončit historizující 

segregaci. 

 

Co z práce a výzkumu tedy vyplynulo? Z dnešního pohledu je společensky 

neakceptovatelné, když v historických dobách postižené děti nebyly společností přijaty. 

Dnes již dobře víme, že přítomnost takových lidí nás může v životě obohatit a naučit nás 

vážit si toho, co máme. Myšlenka inkluzivního školství je ve své podstatě skvělá, ale je 

potřeba neomezit rozvoj nadaných studentů. Rozhodně nejsem pro segregaci a 

umisťování studentů se ZP do speciálních škol, ale pokud existují v rámci jedné školy dvě 

nebo tři třídy v jednom ročníku, tak studenty rozdělit podle prospěchu nebo zaměření. 

 

Tato práce vznikla především proto, aby poukázala na trend vzrůstajících nároků 

na učitele. Výsledky výzkumného záměru monitorují spokojenost učitelů a studentů 

s inkluzivním vzděláváním z hlediska jeho úspěšnosti, ale odhalují také vzniklé problémy. 

Proto mohou sloužit všem jako varování před snižováním kvality školního vzdělávání.   
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