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Abstrakt 

Název: Vnímané profesní kompetence pro inkluzivní tělesnou výchovu 

z pohledu pražských učitelů základních škol 

Cíle:  Hlavním cílem práce je popsat vnímané kompetence pedagogů při 

odborném naplňování samotné podstaty výuky tělesné výchovy (TV) 

v inkluzivních třídách. Úkolem je také poukázat na jimi pociťované 

bariéry znemožňující bezpečné a kvalitní vedení hodin TV 

v inkluzivních třídách. Záměrem práce je zároveň nastínit možnosti 

pro systémová zlepšení. 

Metody:  Výzkum byl realizován u 12 pedagogů (ženy, průměrný věk 45 let) 

z 6 základních škol, které jsou zapojeny do projektu Pohyb pro 

inkluzi. Jedná se kvalitativní zkoumání formou strukturovaného 

rozhovoru, který měl hodinovou dotaci a byl veden přímo na půdě 

základní školy.  

Výsledky:  Nikdo z respondentů neabsolvoval do začátku projektu specializovaný 

kurs k problematice inkluzivní TV. Většina z nich by měla o takové 

další vzdělávání zájem. Nejvíce informací čerpají pedagogové z knih 

a webových stránek. Zajímavý je jejich názor na inkluzi – 67 % 

považuje inkluzi za vhodnou, čtvrtina pedagogů s inkluzí nesouhlasí a 

8 % názor nevyjádřilo. Z rozhovoru vyplynulo, že pedagogové 

vnímají své profesní kompetence jako nízké a nejsou na inkluzi 

v současné době dobře připraveni.    

Klíčová slova: inkluze, aplikovaná tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, 

podpůrná opatření, žáci se SVP  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:  Perceived professional competencies for inclusive physical education 

from the view of elementary school teachers in Prague 

 

Objectives: The main aim of the thesis is to describe perceived competences of 

teachers in the professional fulfilment of the very essence of physical 

education (PE) in inclusive classes. The challenge is also to point out 

the barriers they face that prevent the safe and high-quality routing of 

PE in inclusive classes. At the same time, the intention is to outline 

the possibilities for systemic improvements. 

 

Methodology: 12 teachers (women, mean age = 45 years) from 6 primary schools 

involved in the Movement for Inclusion project participated in the 

study. The research used a qualitative methodology in the form of a 

structured interview, which had an hourly subsidy and was conducted 

directly at the primary school. 

 

 

Results:   None of the respondents had a specialized course on the issue of 

inclusive PE until the beginning of the project. Most of them would be 

interested in such further education. Educators draw the most 

information from books and websites. Their opinion on inclusion is of 

interest - 67% consider school inclusion to be appropriate, a quarter of 

teachers disagree with inclusion and 8% have not expressed an 

opinion. The interview showed that teachers perceive their 

professional competencies as low and are not well prepared for 

inclusion at present time. 

 

 

Keywords: Inclusion, adapted physical activities, remedial physical education, 

support measures, children/students with special needs 
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1 ÚVOD 

Školní inkluze se promítá do všech oblastí vzdělávání. Je jedním z intenzivně 

diskutovaných veřejných témat. Média jsou denně zásobována velkým počtem různých 

příspěvků z řad odborníků, rodičů i veřejnosti a pomocí svých kanálů k nám filtrují 

směs jimi přebraných informací. Bohužel celkový obraz tohoto tématu můžeme 

přirovnat k měnícímu se 3D obrazu. Někteří z nás jej vidí na první pohled, jiní po 

dlouhém nahlížení a pro další skupinu lidí jsou obrazy zcela skryté - vidí tedy jen velký 

shluk drobných obrazců promítajících se na fotografickém plátně. Obrazně se tedy dá 

říci, že inkluze ke každému z nás prostupuje odlišným způsobem a různou intenzitou. 

Náš výzkum je zacílen na vnímané kompetence pedagogů tělesné výchovy (TV) 

pražských základních škol v inkluzivním prostředí. Cílovou skupinou jsou pro nás 

vyučující TV ve třídách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tzv. žáky 

v inkluzi. Studie probíhá na pražských školách, které jsou zapojeny v projektu „Podpora 

společného vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných 

programů“ (zkráceně Pohyb pro inkluzi), realizovaném UK FTVS. Prováděná studie se 

pokusí popsat vnímané kompetence pedagogů pražských základních škol při odborném 

naplňování samotné podstaty výuky tělesné výchovy (TV) ve třídách s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) i bez (intaktní).  

Teoretická část je zaměřena na vývoj a legislativní nastavení probíhajícího vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách. Praktická 

část popisuje metodiku a výsledky námi prováděné empiricko-teoretické studie. Jsme si 

vědomi toho, že zvolený typ metodiky výzkumu je velmi časově náročný, a proto 

volíme jen úzký okruh respondentů, pro zjištění pociťovaných bariér pedagogů 

znemožňující bezpečné a kvalitní vedení hodin ve výše uvedených hodinách. Zároveň 

se pokoušíme nastínit možnosti pro systémová zlepšení a podporu pedagogů TV. 

Ukončení probíhajícího projektu je plánováno v polovině roku 2020, kdy budou 

publikovány kompletní výsledky.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Integrace je velmi aktuálním tématem dnešní doby. Reformu řídí Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 1989 a stále probíhá. Kurikulární dokumenty 

dříve vznikaly ve dvou ústavech: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) a Národní ústav 

odborného vzdělávání (NÚOV). Sloučením obou výše zmíněných ústavů zahájil svou 

činnost v roce 2011 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a převzal jejich kompetence. 

Nově zpracované kurikulární dokumenty, jako např. učební osnovy, vzdělávací 

programy a standardy se tak staly výrazným hybatelem a nastavenou formou pro 

společné vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví, jejíž součástí je tělesná výchova (TV) 

a výchova ke zdraví (Fialová a kol., 2014). Inkluze ve vzdělávání probíhá jako proces 

úprav již zavedených systémů za účelem umožnění vzdělávání všech žáků společně bez 

nahlížení k jejich původu či zdravotnímu stavu (Valenta a kol., 2015, s. 71). 

2.1 Historie integrace a inkluze 

Integrace a inkluze získaly pozornost již koncem 18. století, kdy se toto téma rozvinulo. 

V počátcích 19. století se uskutečnily počáteční projekty o společném vzdělávání 

postižených a intaktních žáků na školách. Mezi prvními proběhl projekt na půdě 

Německa, jednalo se při něm o vzdělávání intaktních žáků společně s neslyšícími 

a nevidomými studenty. Cílem bylo získání poznatků a vytvoření ucelené metodiky pro 

budoucí pedagogy vyučující na základních školách neslyšící a nevidomé žáky. 

Výsledek však nebyl uspokojivý a poukazoval na nedostatečné didakticko-metodické 

poznatky, a to mohl být jeden z důvodů pro následný rozvoj speciálního školství. Školy 

se začaly více zaměřovat na žáky s konkrétním postižením, jako např. sluchové, zrakové 

a diferencovaly se do samostatných, speciálních škol. Počátek 20. století znamenal 

v Evropě značný nárůst zájmu o toto téma (Lechta, 2016). Začala se více propojovat 

péče s rehabilitací, výchovou a vzděláváním. Nejprve se lidmi s postižením z vědeckého 

hlediska zabývala medicína a s odstupem se připojili pedagogové a právníci. Během 

druhé světové války se vyspělé země začaly více věnovat prevenci vzniku vrozených 

vad a následně i hledání možných způsobů maximálního zapojení a integrace 

minoritních jedinců do intaktní společnosti (Blažková, 2014). Jak uvádí Lechta (2010), 

v tomto období byly patrné dva trendy školství. Jedním z nich bylo společné vyučování 

minoritních žáků s majoritními. Týkal se především zemí jako Itálie, Norsko, Švýcarsko 
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a Finsko. Druhý trend převažoval v SRN, NDR, Rakousku, Polsku, ČSSR a Francii, kde 

se jednalo o výuku prostřednictvím vysoce kvalifikovaných speciálních škol (Lechta, 

2010). 

Za důležitý spouštěč aktuální diskuse o integraci se obecně pokládá rok 1954, kdy 

v USA začali rodiče dětí s mentálním postižením vést soudní proces proti školským 

úřadům. Soud ustanovil, že všechny děti – a tedy i děti s mentálním postižením – mají 

nárok na školní vzdělávání (Lechta, 2010, s. 157, Lechta, 2016, s. 193). Právě tento 

mezník rozpoutal diskusi ve všech zemích. Anglie v roce 1978 zveřejnila zprávu, jejímž 

předmětem byla změna označení dětí s postižením. Stanoven byl termín „děti se 

speciálními potřebami“. Roku 1981 vydala Anglie nový zákon o výchově, upravující 

dosavadní zákony. Vymezoval druhy postižení s ohledem na speciálně-pedagogické 

potřeby (Lechta, 2010). „Deklarace konference v Salamance 1994 vychází 

z přesvědčení, že běžné školy by měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich 

fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, jazykové nebo jiné podmínky (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2009, s. 104, 107).“  

Od 90. let 20. století začala novodobá éra přístupu k pedagogice formou nahrazování 

integrace za nově vzniklou koncepci s inkluzivním přístupem, kde mají všichni stejné 

právo na vzdělání (Lechta, 2016). 

2.1.1 Historie v ČR 

V 80. letech 20. století byl v ČSSR vysoký počet škol speciálního zaměření 

diferencujících se např. na školy pro nevidomé, slabozraké, nebo se zbytky zraku. 

Podobně také školy pro neslyšící, nedoslýchavé a se zbytky sluchu (Lechta, 2010). 

Z tohoto důvodu bylo velmi výjimečné, nikoli však nemožné, vzdělávání 

hendikepovaných žáků mezi intaktními vrstevníky (Lechta, 2016). 

O integraci jako novodobé reformě školství se hovořilo na odborné úrovni již dlouhou 

dobu, ale praktická realizace nastala až na sklonku 90. let 20. století díky radikálním 

politickým změnám (Lechta, 2010, s. 235).  
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2.2 Vysvětlení pojmů inkluze a integrace 

Integrace a inkluze tvoří dva pojmy postmoderní a globalizující se školské reformy 

pedagogiky s odlišnými významy. Nejde pouze o modernizaci termínu (Slowík, 2012).  

2.2.1 Integrace 

Pojem integrace je zařazení osob do intaktní společnosti bez snahy společnosti se 

přizpůsobit integrovanému (Lechta, 2010, 2016).  

Integraci můžeme dělit na tři zásadní složky, které popisuje Slowík (2012):  

• Na úrovni vzdělávání se tzv. školní integrací zabývá obor speciální pedagogiky. 

Ve speciální pedagogice hovoříme o spojování osob minoritní skupiny s intaktní 

skupinou fungující na běžných základních školách. Aktuálně sem lze zařadit 

vzdělávání formou inkluze do běžných tříd, či případně speciálních tříd 

v běžných školských zařízeních. 

• Další důležitou složkou je pracovní integrace, ve které je snahou opět propojit 

obě skupiny pomocí vytváření rovných pracovních příležitostí s ohledem na 

možnou modifikaci (tzv. podporované zaměstnání). 

• Společenská integrace se řadí také mezi neopomenutelné integrační složky. Svou 

nenahraditelnost dokazuje například v oblasti bydlení, kde se snaží o maximální 

možnou bezbariérovost v jakékoliv podobě. Stejně důležitá je její složka 

společenská – sociální pomoc za cílem podpory v samostatném a nezávislém 

fungování v běžném životě jedince se znevýhodněním (Slowík, 2012).  

Nejvyšším dosaženým stupněm socializace je sociální integrace, nastává v okamžiku, 

kdy je integrovaný jedinec zařazen v běžném životě intaktní společnosti (Matějíková, 

2015).  

2.2.2 Inkluze 

Slovo inkluze pochází z latiny, jde o doslovný překlad „znovuvytvoření celku“. Jak 

ve svém slovníku uvádí Valenta a kol. (2015), Na její účasti se tedy podílí celá 

společnost bez jakýchkoliv odstupů a rozdílů (Hájková a Strnadová, 2010). Inkluze 
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staví na vzájemném respektu (Lechta, 2010) a podle Hájkové a Strnadové (2010) je 

jejím cílem, aby všechny děti měly možnost navštěvovat hlavní vzdělávací proud bez 

ohledu na svou jinakost. Jak píše Lechta (2016), významnou roli hraje deklarace ze 

Salamanky (The Salamanca Statement, 1994), která za více jak 20 let od svého 

zveřejnění dostála svého zamlžení ve významech rozdílnosti inkluze a integrace. 

Inkluze je založena na přijetí různorodosti, čímž je poukazováno na pohlavní, 

národnost, rasu, jazykový původ, sociální pozadí, úroveň výkonu nebo postižení 

(Wadeová, 2000, Lechta, 2016). 

2.2.3 Inkluzivní přístup 

Inkluzivním rozumíme takový přístup, který vyplývá z uvědomění si rovnoprávnosti 

všech lidí bez hledání odlišností. Využívá pomoci a podpory pouze v nevyhnutelných 

případech. Hlavní rozdíl mezi integračním a inkluzivním přístupem je právě 

v zapojování pomůcek a ve využívání podpory a péče. Inkluzivní přístup je aplikován 

na základních školách, naopak integrační je podporován ve speciálních školách za 

pomoci specifických pomůcek, metod a úprav prostředí.  

Inkluzivní přístup je předmětný na běžných základních školách, kde je jeho cílem 

propojit intaktní žáky se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro obě skupiny 

je velmi efektivní při vytváření nezaujatých postojů k osobám se specifickými 

potřebami (Slowík, 2012). Ačkoli inkluze hovoří o plošném začlenění k majoritní 

skupině a přijímá dotyčného jedince jako rovnocenného, je vhodné si uvědomit 

i situace, při kterých není inkluzivní proces realizovatelný. Ne každý je na něj připraven 

a naladěn. Inkluze není proveditelná vždy.  

2.3 Školní inkluze a žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

Stejně jako školní vzdělávání je inkluze upravena Školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který byl 

novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015. V uvedeném zákoně (561/2004 Sb. § 16) jsou 

blíže upřesněné pojmy: specifické vzdělávací potřeby (SVP), žáci se zdravotním 

postižením (ZP) – tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým, dále pak žáci 

s poruchou autistického spektra (PAS), s narušenou komunikační schopností, se 

specifickými poruchami učení (SPU) a sociálním znevýhodněním (Bartoňová a Ješina, 
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2013). Na tento zákon navazuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 1. novely č. 270/2017 

Sb. a 2. novely č.416/2017 Sb. (Bartoňová a Ješina, 2013). 

Dalším podstatným pilířem inkluzivního vzdělávání je vyhláška 73/2005 Sb. §1 

o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků 

mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů. Ta blíže upřesňuje jejich 

práva na výchovu a vzdělávání. „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná, nebo jsou 

poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření 

spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením“ (Česko, 2005, §1). Mezi jedno z možných 

podpůrných opatření se dá zařadit rozvoj pohybových aktivit v rámci podpory krajů a 

obcí, který vymezuje zákon č. 230/2016, o podpoře sportu osob se zdravotním 

postižením. (Česko, 2016). 

Za zmínku stojí také vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 197/2016 Sb.  

Školní inkluze je činnost, o kterou se zasluhuje celý tým běžné základní školy 

o několika účastnících z řad státu, odborníků, rodin a v neposlední řadě samotných 

aktérů – žáků. Pro její celkovou úspěšnost je zapotřebí souhra a kontinuita všech. 

V rámci školy zde hovoříme především o účastnících v blízké interakci s žákem, jako 

jsou pedagog, asistent pedagoga, školní speciální pedagog, rodič a samozřejmě samotný 

student. Primárním problémem českého školství je zajištění demokratizace ve 

vzdělávání (Michalík, 2005). „Názory odborníků speciální pedagogiky, učitelů, rodičů 

na integrované vzdělávání zdravotně postižených žáků jsou v některých aspektech 

rozporuplné, převládají tendence k posilování integrovaného vzdělávání.“ (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2009, s. 104, 107). 

2.3.1 Inkluzivní základní škola (IZŠ) 

Inkluzivní základní škola je vzdělávací instituce, ve které probíhá vyučování 

v heterogenních třídách. Jedná se o heterogenitu danou stupněm potřeby žáků 

podpůrných opatření. Jejich podpůrná opatření se liší aktuální úrovní jejich vývoje, 
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výchozí situací v procesu učení, národností, kulturou a dispozicemi (Hájková a 

Strnadová, 2010). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo jednotnou formu 

rámcového vzdělávacího plánu (RVP), který školám stanovuje obsah a rámec 

jednotlivých etap vzdělávání (MŠMT, 2018). Ředitel školy si poté zpracovává svůj 

vlastní kurikulární dokument – školní vzdělávací plán (ŠVP), kde si smí předem 

stanoveným způsobem upravit učební plány, osnovy, i např. hodnocení žáků. Jednotliví 

pedagogové si následně vypracovávají individuální vzdělávací plány (IVP) pro žáky 

se SVP obsahující každý předmět, tedy i obsahovou část pro tělesnou výchovu (TV).  

Dle Bartoňové a Vítkové (2017) je v tomto typu školy nastaven rovný systém 

společného vzdělávání všech bez rozdílů a podle jejich individuálních potřeb, které jsou 

průběžně sledovány a zaznamenávány. Žákům jsou tak za pomoci speciálních 

vzdělávacích programů (SVP) odstraňovány možné vznikající sociální a vzdělávací 

bariéry pro jejich bezproblémové začlenění do kolektivu. Inkluzivní škola neupozorňuje 

na rozdíly. Národnost, sexuální orientace a kombinace postižení, tyto všechny aspekty 

jsou její náplní pro bezbariérové vzdělávání žáků. IZŠ je školou, kde „(…) každý je 

vítán, žáci si navzájem pomáhají, zaměstnanci spolupracují mezi sebou, zaměstnanci a 

žáci pečují o vzájemný respekt, je zde partnerství mezi zaměstnanci a rodiči a všechny 

místní komunity jsou zahrnuty do školy“ (Bartoňová, Vítková, 2017, s. 9). 

2.4 Tělesná výchova jako předmět 

TV je obsahově vymezena MŠMT v Rámcově vzdělávacím plánu určeném pro základní 

vzdělávání (RVP) a blíže popsána v oblasti Člověk a zdraví (MŠMT ČR, 2018, 

s. 96–102). Průvodcem hodin TV je samotný učitel (Dostálová, 2013). „Od roku 2007 

probíhá v ČR rozsáhlá reforma školství (na ZŠ), která se týká také tělesné výchovy“ 

(Fialová a kol., 2014, s. 60). 

 Nové trendy ve výchovně-vzdělávacím systému českého školství poukazují na zásadní 

změnu skupin, na kterou je vhodné optimálně reagovat. Z původních 

typických homogenních skupin začínají učitelé stále častěji přecházet k práci s převážně 

heterogenními skupinami. To s sebou přináší větší nároky na pedagoga, který je zároveň 

vystaven novým a neobvyklým výzvám (Ješina a kol. 2011, s. 9). V rámci tělesné 

výchovy žáků se SVP se setkáváme s následujícími formami: zdravotní tělesná výchova 
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(ZTV), aplikovaná tělesná výchova (ATV), integrovaná tělesná výchova (ITV) a 

aplikované pohybové aktivity (APA). Rozdělení do výše uvedených patřičných skupin 

„(…) vychází se směrnice č. 3/1981 MZ ČR o péči a zdraví při provádění TV a sportu“ 

(Dostálová, 2013, s. 9). 

 „Tělesná výchova jako nezastupitelná složka se zaměřuje prostřednictvím tělesných 

cvičení na rozvoj fyzické zdatnosti a pohybové kultivovanosti člověka, seznamuje jej se 

základy sportovních dovedností, rozvíjí jeho pohybové schopnosti a režimové návyky 

se zřetelem k jeho tělesnému a psychickému zdraví, ovlivňuje jeho socializaci“ (Jansa 

a kol., 2018, s. 16). Ješina a Kudláček (2011, s. 10) uvádí za cíle TV vzájemné prolínání 

složek zdravotní, výchovné a vzdělávací a považují je za optimální pro obě výše 

popisované skupiny žáků (se SVP i bez SVP).  

Kudláček a kol. (2013) zmiňují, že si školy na základě předpisu RVP a v něm 

obsažených nařízení (viz níže) vytvářejí svůj vlastní obsahový rámec TV. Způsob 

a realizace činností ve školách vychází z potřeb všech žáků a podmínek školy. Jak dále 

popisují Kudláček a kol. (2013), TV zahrnuje dle RVP čtyři formy obsahového 

zaměření tělesné výchovy (tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, pohybová 

výchova, rehabilitační tělesná výchova). Blíže se budeme věnovat pouze tělesné 

výchově a později i zdravotní tělesné výchově. Tyto dva druhy tělesné výchovy jsou 

právě předmětem náplně výchovy a vzdělávání na běžných základních školách 

(Dostálová, 2013, s. 10).  

 TV jako taková je určena pro žáky zdravé a vcelku zdravé s nepatrnými odlišnostmi 

ve zdravotním stavu. V tělesné výchově jsou žáci schopni využít vlastních pohybových 

možností a zvyšují tělesnou zdatnost. Dle příslušných RVP je pro všechny žáky plnící 

povinnou školní docházku cílem TV naplňování úkolů v těchto oblastech výchovy 

a vzdělávání:  

a) působení na kvalitu zdraví, kde je mj. zahrnut obsah náplně zdravotní tělesné 

výchovy, hygiena při TV a bezpečnost při pohybových činnostech; 

b) aktivita působící na úroveň pohybových dovedností jako např. průpravná 

cvičení, atletika a sportovní hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě; 

c) aktivity rozvíjející pohybové učení typu pravidla, organizace, komunikace atp. 

TV funguje jako soustavný impuls žáků k rozvíjení jejich pohybových vědomostí, 

schopností a k osvojování návyků a pohybových dovedností.  
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V RVP pro oblast Člověk a jeho zdraví, kde jsou vymezena specifika vzdělávání pro 

TV, je doslovně uvedeno: „Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především 

k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, 

jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví“ 

(MŠMT, 2018). 

Legislativa ČR užívá termín „individuální integrace“, který charakterizuje zařazení 

různých typů žáků do společných hodin TV, tedy společné vzdělávání a vychovávání 

žáků v jedné třídě. Pedagog inkluzivní TV má povinnost učinit nezbytná opatření tak, 

aby bylo zachováno pravidlo, že všichni žáci musí mít možnost splnit stanovené cíle TV 

(Kudláček a Ješina, 2008). 

Člověk a jeho zdraví je součástí celého vzdělávacího systému a prolíná se do celkového 

života školy (Fialová a kol., 2014, s. 29). Výstupy TV jsou dle Fialové (2014, s. 91–93) 

vzdělávací, výchovné, zdravotní a socializační. Právě zdravotní cíle si za poslední roky 

získávají svou pozornost nejen mezi odborníky, ale i u veřejnosti. Svůj prostor dostávají 

čím dál častěji i v médiích. V oblasti TV se zdravotními cíli zabývá ZTV, tedy 

tzv. zdravotní tělesná výchova (Dostálová, 2013). 

2.4.1 ZTV 

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) jak uvádí autorky Hošková a Matoušová (2010) je 

záměrně vedeným didaktickým procesem jehož úkolem je zprostředkovat zdravotně 

oslabeným jedincům pohybovou kompetentnost, vymezenou cíli a úkoly. Může být 

prováděna jako povinný vyučovací předmět na školách a dále se s ní také můžeme 

setkat v rámci veřejných organizací jakými jsou např. občanská sdružení, spolky aj., ve 

kterých je provozována PA pro zdravotně oslabené občany (Hošková a Matoušová, 

2010). 

Dostálová (2013, s. 8–9) popisuje, že klíčovým byl rok 1950. Ministerstvo školství 

zavedlo celoplošně na všech stupních školského vzdělávacího systému „zvláštní 

tělesnou výchovu“ jako nepovinný předmět. ZTV je svým obsahem zacílena na žáky a 

osoby se zdravotním oslabením a jimi prováděné zdravotně orientované aktivity, které 

mají preventivní a terapeutický charakter. ZTV je zařazena do vzdělávacího oboru TV 

vycházejícího z RVP (Hošková a Matoušová, 1998, 2010. Kudláček a kol., 2013). 



 

20 

ZTV je vymezena stupněm zařazení do příslušné zdravotní skupiny jedince při řádné 

lékařské prohlídce. Čtyři formy zdravotních skupin se řídí dle vyhlášky o zdravotní 

způsobilosti k TV a sportu č. 391/2013 Sb., kde jsou specifikovány nemoci, vady 

a stavy jedinců pro TV (Dostálová, 2013). Zdravotní tělesná výchova je určena žákům z 

III. skupiny, viz tabulka níže. Přehled zdravotních skupin a k nim doporučené aktivity 

uvádějí např. Hošková a Matoušová (1998, 2010). 

Stav cvičenců docházejících na ZTV by měl být předem i průběžně konzultován 

s lékařem.  

Tab. 1: Zdravotní skupiny dle Kudláčka a kol. (2013), Dostálové (2013) - upraveno 

Zdravotní 

skupiny 

Zařazení TV Zajištění 
tělovýchovného 

procesu 

Kdo 

I. a II. 

 

školní TV a sport 

bez omezení 

pedagog TV, 

cvičitel, trenér 

jedinci zdraví, I. vysoce a II. méně 

trénovaní 

III. školní TV s úlevami 

podle druhu 

oslabení, ZTV sport 

podle druhu 

oslabení 

specializovaný 

učitel TV (ZTV), 

cvičitel (ZTV), 

trenér 

pro osoby/žáky zdravotně oslabené 

s trvalým, nebo dočasným omezením 

tělesného vývoje anebo zdravotního 

stavu; mají blíže specifikovaná 

omezení 

IV. léčebná TV (LTV), 

osvobození od 

školní TV 

fyzioterapeuti, 

ergoterapeut 

v úzké spolupráci 

s lékařem 

individuální nebo skupinová forma; 

výhradně pro nemocné a osvobozené 

žáky ze školní TV 

 

Hošková a Matoušová (1998, 2010) blíže specifikují širokou škálu benefitů plynoucích 

z pravidelné pohybové aktivity u většiny cvičenců. Autoři Ješina a Kudláček (2011, s. 

14) uvádí ZTV jako alternativu pro začlenění žáka se SVP do školní TV. ZTV je 

nabízena žákům s trvalým, nebo dočasným omezením jako způsob povinné tělesné 

výchovy (Kudláček a kol., 2013). Je vyučována také na speciálních školách u žáků, 

kteří jsou tělesně, mentálně či smyslově oslabení. Zároveň ZTV využívá pro svou 

pestrost a kvalitní provedení tzv. kompenzační pomůcky.  

Její správná organizovanost, strukturovanost a cílené didaktické vedení je zárukou 

vysoké úspěšnosti v oblasti základních životních potřeb. Zejm. v oblastech jako jsou: 
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odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvýšení funkční výkonnosti a zlepšení 

zdravotního stavu. ZTV se správnou diagnostikou a optimální náplní může vést i k 

samotné změně oslabeného jedince do skupiny zdravých a plně výkonnostně schopných 

(Hošková a Matoušová, 2010). Strnad (2007) poukazuje na aktuální stav ZTV, kdy 

většina pedagogů nemá zkušenosti se ZTV, tím pádem lze jen velmi obtížně 

předpokládat zařazování vyrovnávacích cvičeních do hodin TV (Strnad, 2007).  

2.4.2 Aplikované pohybové aktivity (APA) 

Aplikované pohybové aktivity (APA), dle originálu Adapted Physical Activity 

(modifikované pohybové aktivity), řadí Ješina a Kudláček (2011) k profesi a 

akademické disciplíně, která si klade za cíl nabízet sport, pohyb a tělesnou aktivitu 

osobám s oslabením. Je to soubor činností zahrnující tělesnou výchovu, sport, 

rehabilitaci a rekreaci. Blíže specifikuje cílovou skupinu osob, jako jsou např. senioři, 

osoby se zdravotním omezením a oslabením (žáci se SVP, těhotné ženy, zranění 

sportovci atp.). APA by měly být součástí celoživotního aktivního způsobu zdravého a 

kvalitního života. Jako jednu z prvních pionýrek oboru uvádějí výše uvedení autoři 

Claudine Sherrill z USA. Česká republika používá název APA zavedený roku 1991 

prof. Hanou Válkovou. Stále je však vnímán jako velmi široký pojem. V oblasti 

pohybových aktivit se na mezinárodní úrovni propagací a podporou spolupráce zabývá 

organizace International Federation of Adapted Physical Activity – IFAPA, která již od 

roku 1977 pořádá mezinárodní sympozia aplikovaných pohybových aktivit ve 

dvouletých cyklech a zároveň je vydavatelem vědeckého časopisu Adapted Physical 

Activity Quarterly (APAQ). V Evropě je od roku 1987 členem IFAPA sdružení 

EUFAPA, které od roku 1986 pořádá evropské kongresy aplikovaných pohybových 

aktivit a publikuje časopis European Journal of Adapted Physical Activity (EUJAPA). 

Česká republika má od roku 2009 také své profesní a vědecké sdružení vedené pod 

názvem Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA). V našich 

podmínkách je definované pod kinantropologickou multidisciplinární vědní oblastí 

zkoumající modifikaci podmínek a obsahu (Ješina a Kudláček, 2011).  

APA jsou realizovány u žáků se SVP v souvislosti s TV a sportem, zároveň se 

promítají do komplexní rehabilitace. Cílovou skupinou jsou osoby se speciálními 

potřebami, ve školním prostředí to jsou žáci se SVP. Hlavním cílem je jejich soužití 

s majoritní skupinou žáků.  
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Specifické potřeby jsou vázány formou konkrétní podpory (podpůrná opatření) na 

jedince, který je veden programem specifické podpory (žák SVP).  

Z pohledu APA se jedná o žáka se zdravotním postižením, případně zdravotním či 

sociálním znevýhodněním. Legislativně je tato skutečnost zaopatřena již výše zmíněnou 

vyhláškou viz s. 15 o žácích se speciálními potřebami.  

Podle Ješiny a Kudláčka (2011) se APA realizují ve školní TV jako:  

1. aplikovaná tělesná výchova (ATV) - na školách speciálního školství, nebo ve 

třídách určených studentům se SVP (integrované školy).  

2. integrovaná tělesná výchova (ITV) – ATV v integrovaném prostředí, tedy na 

školách běžného proudu.  

3. zdravotní tělesná výchova (ZTV) - na školách běžného proudu i na školách pro 

žáky SVP  

4. rehabilitační tělesná výchova (RTV) - na základních školách speciálních (Ješina 

a Kudláček, 2011, s. 18). 

2.4.3 Inkluze v hodinách TV 

Inkluzivní procesy v TV znamenají propojení heterogenní skupiny žáků v jednotnou 

formu TV. To se zakládá na filozofii společného vzdělávání a výchově všech žáků 

v jedné třídě na rozdíl od tříd dělených podle typů žáků.  

Ješina, Kudláček a kol. (2011) dále uvádějí, že Evropská charta sportu je zacílena na 

zdokonalování prostředí TV a sportu pro osoby se ZDP s cílem projevení, nebo 

zdokonalení jejich tělesné i psychické kondice. S platností pro každého občana bez 

rozdílu, event. za případné účasti dalších podpůrných opatření. Na Evropskou chartu je 

vázán zákon 115/2001 o podpoře sportu, kde mají kraje i obce blíže specifikovanou 

povinnost podpory „(…) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 

talentů, včetně zdravotně postižených občanů“ (Ješina a Kudláček, 2011, s. 21). 

Výše uvedené jasně poukazuje na cíl – potřeby žáků s SVP. Zřejmým tématem je také 

příprava a podpora pedagogických pracovníků při práci s homogenní skupinou. 

V dnešním školství se integraci věnují legislativní normy i školské systémy a je 

nezbytné, aby také současní i budoucí pedagogové tělesné výchovy byli připraveni na 

vedení hodin běžné školní tělesné výchovy v inkluzivních třídách.  



 

23 

V inkluzivní tělesné výchově můžeme narážet na problémy vycházející ze způsobu 

oslabení, postižení a obsahu prováděné hodiny. Obecně se dá říci, že odborných 

materiálů, které se týkají podpory a metodiky pro pedagogy při ITV je velmi málo 

(Ješina a Kudláček, 2011).  

 
 



 

24 

2.5 Faktory ovlivňující úspěšnost inkluzivního prostředí školy 

Jako zásadní faktor ovlivňující inkluzivní procesy v TV je často zmiňována 

nedostatečná připravenost pedagogů (Bartoňová a Ješina, 2013; Kudláček, Ješina, 

Štěrbová, 2008). 

Jak uvádějí Kudláček a kol. (2008), existuje velké množství forem podpory. Za takové 

lze označit například využití asistenta pedagoga, osobního asistenta, vzdělávání učitelů, 

užití kompenzačních pomůcek a posílení výuky odbornými učiteli oboru aplikované 

tělesné výchovy (ATV) či konzultanty aplikovaných pohybových aktivit (APA). 

Podpůrná opatření jsou tedy rozmanitá, přičemž obsahují speciální metody, postupy, 

formy i prostředky vzdělávání. Zmínit je třeba také rehabilitační a učební pomůcky, 

specifické učebnice a didaktické materiály, speciálně pedagogickou péči, poskytování 

psychologických služeb nebo snížení počtu žáků ve třídě (Ješina, 2007). 

„Chceme-li smysluplně ovlivňovat vývoj jedince, je nezbytné zmíněnou komplexnost 

osobnostní sféry somatické, psychické a sociální a její vzájemnou provázanost 

respektovat i při vlastním výchovně-vzdělávacím působení. Jakékoli změny v jedné 

oblasti, např. anatomicko-fyziologické (morfologické a funkční) se manifestují 

i v sociálním chování (vztah k druhým lidem) apod. Tato vzájemná propojenost se 

projevuje i naopak či v jiném pořadí (vysoká sociální prestiž ovlivňuje sebedůvěru atd.) 

Výchovné jevy mají tedy převážně komplexní podobu. Proto je tedy nezbytné, aby 

pedagogika spolupracovala s dalšími vědními obory (…)“ (Jansa a kol., 2018, s. 17). 

Nedostatečná odborná připravenost učitelů plyne často z neuspokojivé podpory (čas, 

pomůcky, bezbariérovost) jako např. velký počet žáků ve třídě, nebo nepřiměřené 

zázemí. (Ješina a Kudláček, 2011, s. 22).  

Inkluze je v každém případě pro učitele velmi náročná, jak uvádí Ješina a Kudláček 

(2011). Učitelům TV chybí podpora ve formě poradců ATV, eventuálně asistentů při 

hodinách TV.  

Jako největší bariéry inkluzivního školství v ČR lze označit prostorové, materiální, 

personální. Mezi prostorové patří zejména problémy s přesuny na TV a nedostatečné 

prostory. Materiální limity lze chápat jako absenci sportovního vybavení a nevhodnost 

kompenzačních pomůcek. K personálním limitům můžeme často řadit například 

neexistenci konzultantů v oblasti ATV, nedostatek asistentů a dále absenci peer 
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tutoringu (Ješina a Kudláček, 2011, s. 22.), (Kudláček, Ješina, 2013). Zároveň bychom 

rádi zmínili Strnada (2007) a jeho popisované personální bariéry vlivem nedostatečné 

odbornosti pedagogů ZTV. Dále uvádí i navrhované řešení formou doškolení 

postgraduálního studia pedagogů pro kompetence v ZTV s ohledem na neustále se 

zvyšující nárůst žáků se SVP. (Strnad, 2005, s.84). 

Probíhající podporu v ČR zajišťují vysokoškolské programy (např. eipet.eu) v oblasti 

TV a sportu, speciální pedagogiky či primární pedagogiky. Do kurikul zařazují aspekty 

speciálních vzdělávacích potřeb v minimální podobě jednoho předmětu v osnovách 

bakalářských studií. Ješina a Kudláček (2011, s. 22) však toto opatření nepovažuje za 

dostatečné a poukazuje na tzv. infuzi obsahu, čímž je myšleno zařazení informací 

o osobách se zdravotním postižením do předmětů typu psychologie sportu, fyziologie, 

biomechanika, stejně jako do praktických předmětů (např. basketbal, plavání, lyžování). 

Zde by se mohlo velmi snadno proveditelnou implementací poukázat na to, že fenomén 

jinakosti se stává součástí běžného vysokoškolského vzdělávání nejen budoucích 

pedagogů (Ješina a Kudláček, 2011, s. 23). 

„Školní prostředí by mělo být bezesporu místem podpory pohybových aktivit 

a budování pozitivního přístupu k aktivnímu životnímu stylu. Rozvoj pohybové aktivity 

úzce souvisí s rozvojem poznávacích činností. Tělesná výchova má proto jedinečnou 

a nezastupitelnou úlohu v životě žáků (nejen) se SVP“ (Kudláček a kol., 2013). 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle, úkoly, hypotézy 

Praktická část této práce je zaměřena na pedagogické pracovníky, jako hlavní aktéry 

provádějící inkluzivní vzdělávání ve třídách běžných základních škol na území Prahy. 

Cílem práce je popsat vnímané kompetence pedagogů při odborném naplňování 

samotné podstaty výuky tělesné výchovy (TV) v inkluzivních třídách. Poukazujeme na 

jimi pociťované bariéry znemožňující bezpečné a kvalitní vedení hodin TV 

v inkluzivních třídách. Zároveň se snažíme nastínit možnosti pro systémová zlepšení. 

3.1.1 Úkoly 

Primárním úkolem je nalézt odpovědi týkající se kompetentnosti a připravenosti 

pedagoga na samotný proces vzdělávání žáků se specifickými potřebami při hodinách 

tělesné výchovy. Dále se budeme snažit zmapovat jejich postřehy, zvyklosti a následně 

vzniklé potřeby plynoucí z prováděné praxe.  

3.1.2 Vědecké otázky 

1. Vnímá většina pedagogů inkluzivní vzdělávání jako vhodné? 

2. Cítí se být většina pedagogů dostatečně profesně vybavena na vedení hodin TV 

se žáky se SVP? 

3. Jakou formu dovzdělání využila většina pedagogů pro oblast TV v inkluzivních 

třídách za posledních 5 let? 

3.2 Metodika práce 

3.2.1 Použité metody 

V rámci našeho kvalitativního výzkumu využíváme metodicky prověřeného 

strukturovaného rozhovoru autorů Nejman, Ješina, Baloun (Abelovský, 2017) 

z partnerského projektu řešeného týmem kolegů FTK UP. Jeho využití tak usnadní 
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následné komparace výsledků s jinými kraji. Rozhovory jsou vedeny na půdě základní 

školy formou interview s hodinovou dotací. Protokol o strukturovaném rozhovoru je 

uveden v příloze bakalářské práce. Holistický přístup znamenal velkou časovou 

náročnost při sběru dat. Důležitou úlohu hrál i prostor pro zachování skutečné 

interpretace dotazovaného.  

3.2.2 Popis výzkumného souboru 

Účastníci výzkumu jsou vybíráni na základě několika vstupních parametrů. Prvním 

z nich je školní účast na projektu UK FTVS „Podpora společného vzdělávání v oblasti 

školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných programů“. Druhým je účast na 

výuce TV, a/nebo škole v přírodě či lyžařském výcviku. Třetím parametrem je již 

samotný souhlas pedagoga s rozhovorem a jeho anonymním zpracováním.  

V roce 2018 se v šesti pražských školách podařilo získat osobní odpovědi od dvanácti 

pedagogů vyučujících TV v inkluzivních třídách. Ve všech případech se jednalo o ženy. 

Průměrný věk dotazovaných pedagožek byl 45 let. Respondentky měly převážně 

ukončené vysokoškolské vzdělání (sedm mělo VŠ a pět SŠ s maturitou). Během 

hodinového rozhovoru bylo položeno 50 otázek týkajících se zkoumání procesu 

inkluzivního vzdělávání na dané ZŠ, např. vztahu učitele k inkluzi, sebehodnocení 

aktuálního vedení inkluzivních hodin TV a získání přehledu o potřebách pedagogů pro 

zefektivnění výuky. Abychom se drželi okruhu výzkumných otázek, využili jsme pro 

analýzu jen malý vzorek dvaceti otázek z celkových padesáti v rozhovoru. Ty 

předkládáme ve výsledcích. 

3.3 Analýza dat 

Analýzu sebraných kvalitativních dat z provedených rozhovorů jsme se rozhodli 

zpracovat za pomoci vytváření trsů (Miovský, 2006). Odpovědi jsme rozdělovali na 

skupiny s překrývajícím se významem. Analyzovaný soubor vyjadřuje 88 % (211) 

kompletních odpovědí z celkově položených 240 otázek při 12 dotazovaných. Pouze 

12 % (29) se rozhodlo na některou otázku neodpovídat.  
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3.4 Výsledky 

V první a druhé otázce jsme zjišťovali, jakou informovanost má pedagog o počtu žáků 

se SVP na škole celkem (obrázek 1, 2). Více než polovina (8) z respondentů se 

domnívá, že dostatečnou až dobrou. Zbytek dotazované skupiny, 4 respondenti, se 

odpovědi zdrželi i z důvodu, že nepovažují za důležité mít o těchto věcech přehled. 

Dále 6 pedagogů doslovně označilo svou odpověď za dobrou, 1 za špatnou a 1 za 

výbornou.  

U druhé otázky se 4 respondenti zcela zdrželi a 8 uvedlo rozcházející se odpovědi. Tři 

se např. vůbec o jiné třídy nezajímají. Devět z nich považuje svůj přehled za hrubý, ale 

dostačující. Zde se jednotně všechny odpovědi shodovaly, že pedagogové mají přehled 

jen o svých třídách, kde aktuálně učí nebo kde již učili.  

U obou otázek nás zaujala odpověď jednoho respondenta, který poukázal na softwarové 

nastavení školy a výhody např. při suplovaných hodinách při TV. Učitel má díky tomu 

předem připravený přehled žáků, kteří jej čekají na hodině. Pomocí poznámek si zde 

pedagogové zapisují jednotlivé informace zdravotního i vzdělávacího charakteru. Níže 

zároveň uvádíme některé odpovědi: 

Od. 1: „Informace jsou on-line přístupné ve společném programu učitelů školy. Mám 

možnost i náhledu na suplovanou třídu. Považuji to za velmi nápomocné řešení při 

výuce nejen pro TV. Mám tak možnost reagovat na specifické potřeby dětí ve třídě 

a uzpůsobit tak hodinu i žákům, které běžně nevyučuji, a tím pádem o nich nemám 

takový přehled.“ 

Od. 2: „Na prvním i druhém stupni dost, zhruba šest…“ 

Od. 3: „Odhadem šest až sedm.“ 

Od. 4: „Netuším. Mám přehled jen o těch, kteří mi prošli třídou.“ 

Od. 5: „Sto dětí, hlavně cizinci.“ 

 



 

29 

 

Obr. 1: Informovanost o žácích se SVP na dané škole 

 

Obr. 2: Počet žáků se SVP na dané škole 

 

Třetí otázka se věnovala jednotlivým druhům ZP / SVP. Zde jsme z deseti odpovědí 

vybrali výčet názvů jednotlivých zmiňovaných druhů specifických potřeb vyskytujících 

se na školách běžného proudu. Čtyři pedagogové označili ADHD, čtyři SPU / DIS, tři 

PAS, dva TĚLESNÉ, po jednom byly zmíněny specifické potřeby typu ADD, CIZINCI, 

DMO, SLUCHOVÉ postižení. V celkovém grafu nejsou zahrnuti dva respondenti, kteří 

se rozhodli neodpovídat. 
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Obr. 3: Druhy SVP u integrovaných žáků na daných školách  

 

Obrázek č. 4 ukazuje vnímanou týmovou spolupráci při vzdělávání dětí se SVP. 

Z deseti odpovědí jsme zaznamenali devět respondentů, na jejichž školách se 

vzdělávání žáků SVP řeší společně na poradách každý týden. Pouze jeden odpověděl, že 

si musí vzdělávání řešit individuálně po své ose. Dva zúčastnění se rozhodli 

neodpovídat.  

 

Obr. 4: Týmová spolupráce při vzdělávání žáků se SVP 

 

V dalším obrázku (č. 5) ukazujeme výsledky zaměřené na komunikaci a spolupráci 

s poradenskými zařízeními (PPP / SPC). Zde na otázku úzké spolupráce mezi SPC nebo 
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PPP odpověděli všichni dotazovaní. Deset z nich komunikuje napřímo s PPP, případně 

SPC a projednává společně úpravy pro vzdělávání žáka se SVP. Ostatní dva služeb  

PPP / SPC nevyužívají. 

 

Obr. 5: Komunikace s poradenskými zařízeními 

Další otázka byla věnována možnostem odborného růstu v oblasti vzdělávání žáků se 

SVP. Opět odpověděli všichni dotazovaní (viz obrázek č. 6). Sedm z nich si uvědomuje, 

že odborný růst a vzdělávání žáků se SVP v TV jsou podporovány až na základě 

projektu Pohyb pro inkluzi. Do té doby nebyli nijak kontaktovaní ani jim z oblasti TV 

nebyla nabídnuta podpora u těchto specifických skupin žáků v běžném proudu 

vzdělávání. Čtyři z nich možnost nemají, nejvíce je limituje časová náročnost. Jeden 

odpověděl pouze ano, bez blíže specifikovaných okolností.  
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Obr. 6: Odborný růst v problematice práce s žáky s SVP 

 

O nedostatečném vzdělávání v této oblasti vypovídají i obrázky č. 7 a 8, které reflektují 

odpovědi na dotaz, zda pedagogové absolvovali někdy školení zaměřené na inkluzivní 

TV nebo jim takové školení bylo nabídnuto. Všichni odpověděli negativně.  

 

Obr. 7: Absolvování školení k integrované TV 
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Obr. 8: Nabídka školení na téma inkluzivní TV 

 

Všichni respondenti zároveň odpověděli na otázku, zda by měli o takové školení zájem. 

Obrázek č. 9 ukazuje, že většina dotazovaných má osobní zájem o získání takto 

specificky zaměřených kurzů. Negativní odpověď od jedné respondentky byla doplněna 

o poznámku, že má pouze pár let do důchodu a nemá tedy k dalšímu vzdělávání 

motivaci.  

 

Obr. 9: Zájem o školení k problematice inkluzivní TV 

 

Další otázka cílila na zdroje informací, resp. metodiku práce s žáky se SVP. Výsledky 

ukazuje obrázek č. 10. Z celkového počtu dotazovaných se sešlo 67 % (9) odpovědí, 
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kdy někteří využili možnosti označení více zdrojů. Knihy označilo 5 osob, web 4, 

osobní zkušenosti 3, zdrželi se odpovědi 3, služby a pokyny SPC / PPP označil 1 

respondent.  

 

Obr. 10: Zdroje informací pro práci s žáky se SVP 

 

Další obrázek (č. 11) zobrazuje možnost využívání odborných konzultací, obrázek č. 12 

pak specifikuje oslovené odborníky. Převládala odpověď, že pedagogové mají možnost 

skutečné odborné konzultace k předmětu TV pro žáky a studenty SVP až nyní 

s probíhajícím projektem. V 29 % se respondenti dotazují svých kolegů v oboru,  

v 21 % případů se obracejí na PPP a SPC. Dalších 14 % pedagogů je připraveno vše 

konzultovat s rodiči jako odborníky na své děti.  
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Obr. 11: Možnost konzultace s odborníky  

 

 

 

Obr. 12: Odborníci, s nimiž pedagog v průběhu roku konzultuje postupy v inkluzivní TV  

 

Další dotazy se týkaly sledování novinek v oblasti vzdělávání. Zde necelé dvě třetiny 

pedagogů novinky sleduje, třetina nikoli a 8 % neodpovědělo. Dotazovali jsme se 

pedagogů také na znalost vyhlášky MŠMT ke vzdělávání žáků a studentů se SVP. 

Celkem 11 respondentů novou vyhlášku MŠMT zahrnující i studenty a žáky se SVP 

zná, 1 přiznal, že o existenci této vyhlášky neví. Z celkového počtu dotazovaných 

pedagogů se danou vyhláškou řídí pouze 10 (83 %).  
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Poslední dvě zpracované otázky se věnovaly názoru na inkluzi a její vhodnost. 

Odpovědi ukazují obrázky 13 a 14. Pokud respondenti byli na straně inkluze, 

upozorňovali na náležité zavedení limitů a stanovení hranic pro jednotlivá specifika 

vhodnosti inkluze jako jsou např. žáci s mentálním postižením, kde si myslí, že není 

vhodné propojení s intaktní skupinou.  

Odp. 1: „Není vhodná, ale smířím se s ní. Je to má náplň práce.“  

Odp. 2: „Je vhodná, ale měla by mít své stanovené hranice.“  

Odp. 3: „Myslím si, že vhodná je, ale postrádám v celém nastavení koncept 

a systematičnost.“  

Odp. 4: „Vhodná je, ale s limity. Myslím si, že by určitě neměla být pro děti s MR 

a těžkým postižením.“  

Odp. 5: „Vhodná ano, ale pouze pokud je plněn nastavený plán progresu žáka v daných 

oblastech. Pokud žák nesplňuje a zastaví se jeho vývoj, je vhodné řešit přestup.“  

 

Obr. 13: Názor na inkluzi (ano = souhlasím, ne = nesouhlasím, neutrální = je mi to lhostejné) 
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Obr. 14: Názor pedagoga na vhodnost inkluze 

 

V rozhovoru pedagogové nejčastěji zmiňovali svůj pocit vnímané bariérovosti 

v nedostatečné systémové podpoře. Všichni se jednoznačně shodovali, že pociťují 

omezenost při výuce plynoucí z velkého počtu žáků nejen se SVP.  

 

Vnímá většina pedagogů inkluzivní vzdělávání jako vhodné? 

67 % hodnotí inkluzivní vzdělávání jako vhodné s tím, že všichni mají výhrady 

k systémovému nastavení. Např. asistenti pedagoga v současném systému nejsou pro ně 

oporou, jelikož nejsou dostatečně odborně vybaveni pro dopomoc při ITV. 65 % 

respondentů cítí nedostatečnou podporu plynoucí z komunikace a systémového 

nastavení od MŠMT.  

 

Cítí se být většina pedagogů dostatečně profesně vybavena na vedení hodin TV se 
žáky se SVP? 

Pedagogové se dožadují více kurzů více zaměřených na specifické potřeby dětí 

v hodinách TV ideálně s prvky ZTV. 11 z 12 zmiňuje, že by upřednostnili praktické 

ukázky hodin s metodikou didaktického výstupu a souboru ukázkových cvičení a her. 

Bariérovost je jimi pociťována v 67 % také v oblasti své profesní vybavenosti, uvítali 

by dovzdělání v oblasti jednotlivých druhů specifických potřeb zaměřených na 

zdravotní kompetence a možnosti zapojení SVP žáků do hodin TV.  
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Jakou formu dovzdělání využila většina pedagogů pro oblast TV v inkluzivních 

třídách za posledních 5 let? 

100 % všech respondentů se vyjádřilo, že pro oblast TV za posledních 5 let využili 

pouze formu dovzdělání ve spolupráci s FTVS Programem Pohyb pro Inkluzi, která 

byla jedinou nabízenou nabídkou zaměřující se na podporu pedagogů v inkluzivní TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

3.5 Diskuse 

Výsledky prováděného výzkumu poskytují odpovědi na vnímání kompetentnosti a 

připravenosti pedagoga při samotném vzdělávání žáků se SVP při hodinách TV 

v homogenních třídách. Podařilo se nám odhalit u dotazovaných pedagogů pražských 

základních škol jimi pociťovanou nedostatečnou podporu kompetentnosti. Zejména 

byly odkryty jimi vnímané kompetence při vedení a přípravě v hodinách TV se žáky se 

SVP na základních školách. 

Výzkumem jsme zmapovaly postřehy respondentů, jejich zvyklosti a požadavky 

plynoucí z praxe. První otázkou jsem se zaměřili na to, zda vnímá většina pedagogů 

inkluzivní vzdělávání jako vhodné. 67 % hodnotilo inkluzivní vzdělávání jako vhodné 

s tím, že má výhrady k systémovému nastavení. Např. asistenti pedagoga v současném 

systému nejsou pro pedagogy oporou, jelikož nejsou dostatečně odborně vybaveni pro 

dopomoc při ITV. Jako další upřesnění pro bezproblémový průběh inkluze při výuce 

většina z dotazovaných uváděla doporučení omezit inkluzi pro děti s mentální retardací. 

Všichni se jednoznačně shodovali, že pociťují omezenost při výuce plynoucí z velkého 

počtu žáků nejen se SVP.  65 % respondentů cítí nedostatečnou podporu vycházející z 

komunikace a systémového nastavení od MŠMT (příručky, školení, semináře atp.).  

Druhá otázka se zaměřovala na vnímané kompetence v oblasti profesní zralosti pro 

vedení hodin TV v homogenních třídách. 97 % respondentů se dožaduje více kurzů 

zaměřených na specifické potřeby dětí v hodinách TV ideálně s prvky ZTV. 11 z 12 

pedagogů zmiňuje, že by upřednostnili praktické ukázky hodin s metodikou 

didaktického výstupu a souboru ukázkových cvičení a her. Pociťované bariéry 

znemožňující bezpečné a kvalitní vedení hodin TV v inkluzivních třídách jsou jimi 

pociťovány z 67 % také v oblasti své profesní vybavenosti, uvítali by dovzdělání 

v oblasti jednotlivých druhů specifických potřeb zaměřených na zdravotní kompetence 

a možnosti zapojení SVP žáků do TV. Intenzivně pedagogové vnímají nedostatek 

systémové podpory, na což poukazuje i Ješina (2017). Podpora pedagogů i žáků s SVP 

by měla být strukturovaná, koncepční a plánovitá. Vhodné je, aby výuka i pedagogická 

podpora byly individualizovány (Ješina a Kudláček, 2008). Jako jeden z hlavních 

problémů našeho pilotního sledování se ukazuje nedostatečná podpora v oblasti 

sebevzdělávání. Tuto skutečnost ve svém výzkumu popisuje i Flemr (2018). Jeho studie 
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se zaměřuje na učitele TV 2. stupně ZŠ v běžných třídách. Tedy bez blíže 

specifikovaného upřesnění, zda se jedná o inkluzivní třídu, či nikoliv. S ohledem na 

současnou situaci školství se dá předpokládat jejich souběh.  

Nabídku seminářů, kurzů a školení zabývajících se inkluzivním vzděláváním 

nepovažují pedagogové za dostatečnou. Jimi navštívené kurzy nebyly zaměřené na 

inkluzivní tělesnou výchovu a ani se blíže nevěnovaly jednotlivým okruhům 

specifických skupin žáků a jejich potřebám pro oblast TV. Výzkum autorů Spencer-

Cavalier a Watkinson (2010) doporučuje a poukazuje na význam zařazování 

pohybových her ve společných skupinách jako velkou podporu při vytváření osobnosti 

každého jedince. Z naší studie pedagogové vnímají podporu nastavení inkluze jako 

dosud systémově nevyřešenou. V rámci projektu Pohyb pro inkluzi se zavádějí do škol 

nové způsoby podpory – do škol přicházejí poradenští pracovníci (konzultanti APA), 

probíhají ukázkové hodiny, workshopy pro pedagogy, edukativní osvětové aktivity a 

ukázky práce s kolektivem, který zahrnuje žáka se SVP v podobě jednodenních 

teambuildingových akcí. Ukončení probíhajícího projektu je plánováno v polovině roku 

2020, kdy budou publikovány kompletní výsledky.  

Flemr (2018) poukazuje i na fakt, že učitelé cítí „obavy z inkluze oslabených jedinců“. 

Tento problém se promítá do dalšího tématu nabourávání pocitu kompetentnosti, a tím 

je bezpečnost žáků. I zde se náš výzkum shoduje s již zmiňovaným Flemrovým (2018) 

šetřením. Jde tedy o velmi citlivé a důležité téma týkající se tělesné výchovy 

v inkluzivních třídách. Ve snaze zaujmout žáky při svých hodinách, mohou být učitelé 

i vlivem mediálního obrazu a vnímání okolí tlačeni stále posouvat hranice mezi 

bezpečností a inovací pohybových programů v souladu s novými trendy v pohybové 

výchově a sportu (Flemr, 2018). Na jedné straně stojí nové trendy a na druhé pak žáci se 

SVP, kterých je menšina a jsou tak obecně vnímáni jako ti, kdo musí počkat. Za jedno 

z často využívaných podpůrných opatření lze považovat asistent pedagoga. Ten je však 

učiteli považován za nekompetentní podporu při hodinách TV z důvodu nedostatečných 

znalostí problematiky žáků se SVP týkající se zdravotní, didaktické a pohybové 

průpravy. 

Nedostatečná odbornost učitelů pro oblast ITV má za důsledek omezování aktivit a 

cílené osvobozování těchto žáků z TV a kurzů (plavání, lyžařské kurzy, školy v přírodě, 

výlety atp.). Vliv omezování aktivit se promítá i do zařazování nepovinných předmětů 
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jako např. ZTV pro žáky se SVP. Důvodem je stále klesající finanční podpora ředitelům 

škol mající vliv na hospodaření školy (Strnad, 2007).  

Zároveň již zmíněná nedostatečná odborná podpora je považována odbornou veřejností 

i samotnými pedagogy za problém s pomyslným červeným vykřičníkem celé inkluze 

v tělesné výchově a nejen tam. Učitelé volají po svých kompetencích. Chtějí být více 

připraveni a mít adekvátní možnost reakce podpořené svou odborností, či jen možnost 

dostupné konzultace s odborníkem zaměřeným na specifika těchto žáků. Chtějí mít 

možnost adekvátní argumentace k případným otázkám rodičů, žáků atp. Pro zachování 

bezpečnosti celé skupiny i žáků se SVP samotných je nevyhnutelné se odborně 

orientovat ve zdravotních skupinách specifických potřeb žáků v inkluzivním 

vzdělávání. Je třeba se rámcově orientovat v potřebách žáků s nejčastějšími diagnózami, 

ideálně za pomoci určitého „vademeca“, které bylo například publikováno Hoškovou a 

kol. (2013). Mít přehled souboru cviků a her pro využití v inkluzivních hodinách. 

Domníváme se, že i tato část by měla mít své místo v komplexním způsobu podpory 

školní TV. V našich výsledcích se pedagogové jednoznačně shodují, že jim takové 

portfolio bezpečných pohybových her a cviků chybí. Jeho využitelnost cítí 

v každodenním používání i proto, že pohyb dětem nenabízí jen v době tělesné výchovy.  

Třetí otázkou jsme směřovali na systémovou podporu dovzdělání. Jakou formu využila 

většina respondentů pro oblast TV v inkluzivních třídách za posledních 5 let? Zde se 

všichni dotazovaní shodli, že pro oblast TV za posledních 5 let využili pouze formu 

dovzdělání ve spolupráci s FTVS Programem Pohyb pro Inkluzi, který byl jedinou 

nabídkou zaměřující se na podporu pedagogů v inkluzivní TV. Učitelé se pokoušejí 

žákům ukazovat přesah pohybových her i do běžného denního režimu. Proto je podle 

studie Greena a Hardmana (2005) důležité podporovat i studenty pedagogických oborů 

v obecném přístupu znalostí aplikovaných her pro jejich následné efektivní zařazení do 

výuky ve třídách se žáky se SVP. Důležité jsou jak obsahové pedagogické znalosti pro 

následnou prezentaci směrem k žákům, ale také znalostí týkající se provázanosti 

intaktních žáků s celou skupinou za pomoci bezpečných pohybových her. V rámci 

prvního stupně se učitelé snaží o každodenní zapojení her do různých předmětů výuky. 

Tento druh metodických materiálů by svým obsahem obohatil přípravu a samotnou 

realizaci výletů, škol v přírodě a jiných mimoškolních aktivit, které jsou nebo mohou 

být s pohybem provázané. Zároveň by tak mohl poukázat na aktuální nabídku 

sportovně-kompenzačních pomůcek vhodných pro výuku na školách v inkluzivních 
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třídách. Strnad (2007) ve svém výzkumu předkládá učiteli navrhované řešení zahrnout 

ZTV do řádné TV a v lokalitách, kde není dostatek aprobovaných učitelů provést 

doškolení postgraduálním studiem. Hlavním důvodem je stále se navyšující počet žáků 

se SVP (Strnad, 2007). 

Domníváme se, že neznalost problematiky aplikovaných pohybových her a sportů 

souvisí nejen s kompetencemi nabytými během vysokoškolského studia (některé vysoké 

školy zaměřené na TV nemají ani inkluzivní či aplikovanou TV v povinném základu 

vyučovaných předmětů), ale také s přetížením a časovými možnostmi pedagogů. Oni 

sami často vnímají vysokou zatíženost byrokracií ve školství, která má dopad na 

časovou strukturu pracovní doby. Prostorový rámec samotné přípravy hodin je tak čím 

dál kratší. Svou častou improvizaci v hodinách TV chápou učitelé jako nucené 

východisko z této situace. Flemr (2018) poukazuje na „(…) příliš častá různá šetření 

a testování na předmětných školách (fakultních školách) a zahlcení různými druhy 

průzkumů.“ Odpovědi našich respondentů potvrzují velký význam tohoto problému, 

který pedagogové také pociťují.  

Kromě metodických materiálů vnímají učitelé i potřebu sdílení praktických zkušeností 

a vzájemné podpory. Jejich pocity korespondují i s výzkumem prováděným autorů 

Aneby a kol. (2018), kde se uvádí, že je důležité podporovat učitele a zaměstnance 

školy tréninkem a průběžnými informacemi, zkušenostmi podávanými i vzájemně mezi 

sebou. Sdělování si zkušeností a možnost diskutovat témata mezi „svými“ je jedním 

z přínosů projektu Pohyb pro inkluzi, který probíhá na vybraných pražských základních 

školách. Díky uvědomění si těchto potřeb jsme začali 1x měsíčně realizovat workshopy 

pro pedagogy přímo na školách. Nastavili jsme tím pravidelnou frekvenci setkávání 

učitelů, na nichž účastníci nejen získávají informace od projektového týmu, ale zároveň 

sdílejí své praktické zkušenosti. Stoupající počet účastníků je důkazem zájmu o tuto 

problematiku.  

Pedagogové, kteří jsou v současné době podpořeni výše uvedeným projektem, 

oceňují odbornost, znalost problematiky integrovaných žáků a široké portfolio 

pohybových her, jakou APA konzultanti disponují. Jejich spolupráce při přípravách a 

samotná přítomnost při hodinách je považována za dosud chybějící podporu při 

inkluzivní TV. Společná kooperace pedagoga a konzultanta tímto umožňuje řádné 

splnění veškerých legislativních norem pro inkluzivní vzdělávání v třídách běžných 

základních škol. Výjimkou nejsou ani účasti na plaveckých, lyžařských kurzech a 
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školách v přírodě. Pedagogové si ve velké většině pochvalují i kladný dopad na třídní 

kolektiv, který je přenášen i na ostatní třídy školy. Jistě je také velkým pozitivem 

zvyšující se zájem o hodiny TV, díky nově nabízeným alternativám sportů a her při TV. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjištění aktuální situace na pražských základních školách ve třídách 

s žáky s SVP, a to zejména v oblasti sebehodnocení profesních kompetencí pedagogů 

pro tělesnou výchovu. Výsledky prováděné studie měly nalézt odpovědi na vnímání 

kompetentnosti a připravenosti pedagoga při samotném vzdělávání žáků se SVP při 

hodinách TV v homogenních třídách. Výzkumem jsme zmapovaly postřehy 

respondentů, jejich zvyklosti a požadavky plynoucí z praxe. V teoretické části jsme 

popsaly stav inkluzivního vzdělávání od historie po současnost a nastavení legislativy 

podporující žáky se speciálními potřebami na běžných školách. Praktická část již 

poukazuje na samotné výsledky pilotní výsledky studie. Z našich rozhovorů lze dovodit, 

že pedagogům primárně chybí možnosti dalšího vzdělávání zaměřené na problematiku 

inkluzivní TV a žáky se SVP. Každý z pedagogů pociťuje nedostatek znalostí o SVP 

žáků a jejich zdravotních kompetencí k zapojení se do TV. Zapojování průpravných 

cviků ze ZTV probíhá formou protahování a posilování v minimálním časovém 

prostoru i z důvodu neaktuální znalosti nových postupů a zdravotních skupin žáků. 

Velmi výrazně si uvědomují svou bariérovost vlivem stále se ztenčujících časových 

možností na svou samotnou přípravu vyučovacích hodin ve třídách se žáky se SVP. 

Tato časová tíseň je zapříčiněna zejména nastavením stále se zvyšující byrokracie ve 

školství. Velmi omezená nabídka a nízká dostupnost k didaktickým materiálům pro 

třídy se žáky se SVP při TV tento problém prohlubuje. Materiály o aplikovaných 

pohybových aktivitách by učitelé rádi využili nejen v hodinách TV ale i dále jako např. 

školy v přírodě, školní akce, lyžařské výcviky atp.  
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Očekávaným přínosem je snaha rozkrýt potřeby učitelů vedoucích hodiny TV a zároveň zpracovat 
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Příloha č. 3: Protokol pro strukturovaný rozhovor 

PROTOKOL PRO STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

Autoři: Jiří Nejman, Ondřej Ješina, Ladislav Baloun 

 

Demografické údaje o respondentovi 

1) Pohlaví? 

2) Věk? 

3) Dosažené vzdělání? 

4) Pokud studoval/a učitelství, tak jakou aprobaci? 

5) Počet let odučených na základních / středních školách? 

 

VO1 – Jaké mají pedagogové znalosti a škola zkušenosti s integrací a prací se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)? 

a) Jakou máte informovanost ohledně jednotlivých žáků se SVP na Vaší škole? 

Doplňující otázky:  

• Kolik žáků se SVP na škole máte?  

• Jaké mají postižení?  

• Řešíte jejich vzdělávání společně jako tým pedagogů, například na poradách?  

• Když ne, tak řešíte jejich vzdělávání v jednotlivých předmětech individuálně?  

• Vy sám / sama jste komunikoval/a s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP) nebo Speciálního pedagogického centra (SPC) o možnostech a vhodných 

úpravách obsahu vzdělávání? 

b) Máte možnost se odborně vzdělávat v oblasti tělesné výchovy (TV) pro práci se žáky se 

SVP? 

c) Absolvoval jste osobně školení či nějaký kurz na problematiku integrované TV 

(společné vzdělávání žáků bez postižení se žáky se SVP)? 

Doplňující otázka: Přivítali byste takový kurz? 

d) Podle jaké metodiky (knihy, časopisy, webové stránky) se řídíte, když pracujete v TV se 

žáky se SVP? 

e) Máte možnost konzultací v průběhu školního roku s odborníkem na tuto problematiku? 

f) Sledujete novinky v oblasti vzdělávání žáků se SVP, speciálně pro TV? 

g) Co víte o právu žáka se SVP účastnit se TV?  



 

IV 

A co víte o svých právech ve vztahu k účasti žáků se SVP v integrované TV? 

Doplňující otázky: Má žák se SVP právo účastnit se TV, i když lékař nedá souhlasné 

stanovisko?  

Jaké možnosti má škola, když lékař nedá souhlasné stanovisko s účastí v TV? 

h) Víte, že existuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která 

se zabývá vzděláváním žáků a studentů se SVP? (pokud odpověď NE, tak se neptám na 

otázku j) 

i) Řídíte se touto vyhláškou?  

Můžete uvést příklad, kdy se podle vyhlášky řídíte/neřídíte? 

j) Jaký máte názor na integraci (inkluzi, společné vzdělávání obecně, nejen v TV)? 

k) Vnímáte integraci jako vhodnou?  

Doplňující otázka: A pro koho (ano nebo ne)? 

 

VO2 – Jak probíhá uvolňování žáků se SVP z TV? 

a) Máte na vaší škole nějaké žáky uvolněné z TV? 

Doplňující otázka: Jakých žáků se uvolňování z TV týká (jaké mají postižení – zrakové, 

tělesné, mentální, sluchové, kombinované, autismus; nebo znevýhodnění – diabetes, 

astma, obezita)?  

b) Kolik žáků je částečně uvolněno z TV na Vaší škole?  

Doplňující otázka: Kolik jich má jen omezení při TV?  

Jak probíhá toto omezení; mají samostatné cvičení, působí v roli pomocných rozhodčích 

nebo se jen dívají? 

c) Kdo iniciuje uvolnění žáka se SVP z TV?  

Doplňující otázka: Kdo iniciuje omezení z TV? 

d) Jak probíhá komunikace mezi učitelem a rodiči, když řešíte uvolňování žáků z TV? 

Doplňující otázka: Jak byste postupovali, kdyby rodiče, i přes uvolnění, žádali 

o zapojení žáka do tělesné TV? 

e) Kdo ještě vstupuje do procesu uvolňování nebo omezení žáků z TV? 

f) Když je žák osvobozen z TV, domníváte se, že je to vždy nutné?  

Doplňující otázka: V kterých případech to nutné není? 

g) Pokud je žák se SVP uvolněn z TV, existují nějaká rizika nezačlenění tohoto žáka do 

(třídního) kolektivu?  

Vnímáte uvolňování žáka se SVP z TV jako nějakým způsobem problematické? 

 



 

V 

VO3 – Jaká je vzdělávací alternativa pro žáky, kteří jsou uvolnění z TV? 

a) Co dělá žák, když se aktivně neúčastní výuky TV?  

Doplňující otázka: Má žák s uvolněním možnost navštěvovat vyučování TV (oficiálně 

se neúčastnit TV)? 

b) Vyučuje se u Vás na škole zdravotní tělesná výchova (ZTV)?  

Případná doplňující otázka (pokud odpověď doposud nepadla): Účastní se jí uvolnění 

žáci nebo žáci s omezením?  

Proč se neúčastní? 

c) Jsou zdravotně orientovaná cvičení součástí běžné TV (cviky s primárně zdravotně 

orientovaným charakterem)?  

Můžete uvést nějaký příklad? 

 

VO4 – Jakým způsobem jsou žáci se SVP hodnoceni? 

a) Jak probíhá hodnocení takového žáka?  

Doplňující otázka: Číselné, slovní či kombinované hodnocení?  

b) Existuje rozdíl v hodnocení oproti ostatním žákům?  

Doplňující otázka: Proč je žák hodnocen jinak než ostatní, kteří se účastní normálně 

TV? 

c) Jak vypadá zapojení žáka do aktivit, aby mohl být hodnocen při jednotlivých činnostech 

(sportovní hry, gymnastika, atletika, další pohybové aktivity)?  

Doplňující otázka: Na základě čeho jste hodnocení vytvořil?  

Můžete prosím uvést nějaký příklad? 

 

VO5 – Jaké má Vaše škola podmínky pro inkluzi? 

a) Jaký důraz klade Vaše škola na TV? 

 Doplňující otázka: A jak se ten důraz projevuje? (zvýšená dotace hodin na TV, nové 

hřiště, nové vybavení do TV, úspěchy žáků ve sportu) 

b) Je vaše škola bezbariérová? 

Doplňující otázka: Je bezbariérový přístup do tělocvičny? 

c) Je na vaší škole pedagog se speciálně-pedagogickým vzděláním? 

d) Disponuje vaše škola nějakými sportovně kompenzačními pomůckami pro TV?  

Pokud ano, tak jakými? 

e) Jaký je Váš názor na uvolňování z TV? 



 

VI 

f) Jaké Vám vytváří vedení školy podmínky pro integraci? 

g) Které limity konkrétně Vám nejvíce ztěžují realizaci kvalitní integrace žáka se SVP 

(zejména zdravotní postižení) do hodin TV? 

Je dle Vašeho názoru škola dostatečně připravená pro výuku integrovaného žáka se 

SVP (zejména zdravotní postižení), včetně TV? 
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