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Abstrakt                           Abstract

Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě                                                This bachelor thesis deals with the inclusive education of students at secondary schools, 
k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv                                      and the route to achieve these goals. The aim of the thesis is to describe inclusive education
a analyzovat problematiku inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů a studentů vybraných                                    from various perspectives, and analyse the issue of inclusive education from the perspective 
středních škol. Teoretická část se zaměřuje na téma postižení studentů a jejich speciální                                           of teachers and students from selected secondary schools. The theoretical section focuses
vzdělávací potřeby z psychologického, sociálního a historického hlediska. Text se také věnuje                                on the theme of student’s disability and their special education needs from a psychological, 
otázce podpory rodiny a spolužáků studentů během jejich studia a vývoje. To je základ,                                            social and historical point of view. The work also deals with the question of support
na kterém stojí předpoklady pro úspěšnost lidí v životě. V praktické části jsou podmínky studia                              for a student from his or her family and schoolmates during the student's studies and 
podrobeny dotazníkovému šetření na středních školách. Výsledkem je souhrn doporučení                                      development. This foundation sets the prerequisites for leadership in their future.
pedagogickým pracovníkům a asistentům pro zlepšení spolupráce v prostředí školy.                                                  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.

Cíl práce:

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.

 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.

Z analýzy a interpretace získaných dat

 • Emoce učitelů a studentů ve vztahu k lidem se zdravotním postižením.            • Míra souhlasu s inkluzí jednotlivých skupin studentů.

Graf 1: otázka 1] Ráda pomáhám lidem se ZP. (vlastní zdroj)                                                                                               Graf 13: otázka 13] Studenti vyžadující pozornost asistenta pedagoga mohou být 
                                                                                                                                                                                                                                v běžných třídách. (vlastní zdroj)

Z analýzy a interpretace získaných dat vyplývá, že první tvrzení vyjadřuje míru ochoty dotazovaných učitelů pomáhat lidem s postižením.                                                     Z grafu je zřejmý poměrně otevřený postoj učitelů k inkluzi, ovšem pouze s pomocí asistenta. Více než 87 % respondentů z řad pedagogů a  
Z celkového počtu téměř 92% respondentů z řad pedagogů zaujaly souhlasné stanovisko, pouze 8% z nich přiznalo svůj negativní postoj.                                                    77 % ze studentů necítí problémy s přijetím spolužáka vyžadujícího přítomnost asistenta pedagoga. To mne nepřekvapilo, jednak proto, 
Studenti dali najevo, že jsou ochotni pomáhat o něco méně se 78% souhlasnými postoji a 22% odmítavými.                        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.

 • Obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání.

Graf 19: otázka 17] Není možné věnovat během výuky pozornost individuálně všem                                         Graf 20: otázka 18] Mám obavu z omezení rozvoje intaktních studentů. (vlastní zdroj)
studentům. (vlastní zdroj)

Nyní se dostáváme k otázce, zda je možné věnovat se během výuky individuálně všem studentům a přibližně 94 % dotazovaných se shodlo,                                                Až na 65 % se vyšplhala obava z omezení rozvoje intaktních studentů. V případě výzkumu Pinkové, Slepičkové a Solárové na základních školách
že to možné není. Navíc ti, co napsali, že to možné je, jsou učitelé malby nebo fotogra�e na střední odborné škole, kde tato výuka probíhá                                                    v roce 2013 dopadla obava o rozvoj intaktních žáků téměř stejně (62 %).
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 fotogra�e může věnovat násobně více času každému z 10 studentů, než je tomu ve třídách s počtem běžně dosahujícím 
25 studentů.
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