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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném 

vzdělávacím proudu a je z oblasti speciální pedagogiky. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce předkládá otázky inkluze a jejího 

vymezení v rámci základního školství. Snaží se přiblížit inkluzivní vzdělávání, vymezit 

pojem inkluze a integrace a shrnout podmínky, které jsou důležité pro začlenění žáka 

s narušenou komunikační schopností do běžné základní školy. Praktická část obsahuje tři 

kazuistiky žáků s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základní školy. 

Cílem práce je vypracování kazuistik a na základě těchto kazuistik shrnout poznatky 

z oblasti inkluze, integrace a narušené komunikační schopnosti. Dále se chce autorka 

pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání a vlastní doporučení 

na změnu výuky. Mezi dílčí cíle patří zaměření na výhody, popřípadě nevýhody 

inkluzivního vzdělávání na konkrétní základní škole. K dosažení stanovených cílů bylo 

využito analýzy kazuistik a dotazníkového šetření s pedagogy, asistenty pedagoga a 

vedením školy. Empirická část bakalářské práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, 

které bylo zpracováno s využitím kvantitativní i kvalitativní formy výzkumu. Výzkumné 

šetření bylo provedeno na ZŠ Přemyslovců Louny.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Inkluze, integrace, narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, základní 

vzdělávání, logopedie 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The topic of this Bachelor's thesis is the inclusion of pupils with impaired communication 

skills in mainstream education and is from the field of special education. The thesis is 

divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of this thesis presents the 

issues of inclusion and its definition in primary education. It seeks to bring inclusive 

education, to define the notion of inclusion and integration and summarize the conditions 

that are important when it comes to integrating a pupil with impaired communication skills 

into a mainstream primary school. The practical part contains three case reports of pupils 

with impaired communication skills at primary school. The aim of this work is to elaborate 

case reports and to analyse findings from the area of inclusion, integration and impaired 

communication skills based on these case reports. Further the author it also attempts to 

design possible teaching methods, adjust the content of education and make 

recommendations for changing teaching methods. Partial objectives include focusing on 

the advantages or disadvantages of inclusive education at a particular primary school. To 

achieve the set objectives, the analysis of case reports and questionnaire surveys with 

teachers, teacher assistants and school management were used. The empirical part of the 

thesis presents the results of the research, which was processed using quantitative and 

qualitative forms of research. The research was conducted at the Přemyslovce Primary 

School in Louny. 
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Úvod 

Schopnost komunikovat je jednou z nejdůležitějších dovedností člověka. Je to proces 

sdělování a výměny myšlenek, informací, názorů a pocitů. Cílem komunikace je 

dorozumívání se. Člověk používá komunikaci k tomu, aby si vytvořil a udržel vztahy 

s ostatními jedinci. Komunikace může být také nahrazena pojmem interakce. Pro správný 

vývoj každého dítěte je důležitý kontakt s vrstevníky. Nezáleží na tom, zda se jedná 

o zdravé nebo postižené dítě. Prostřednictvím kontaktu s vrstevníky získávají děti 

dovednosti a rozvíjí vlastnosti, které jsou prospěšné pro jejich další život ve společnosti. 

Proto je tedy důležité, aby trávily čas v prostředí se stejně starými dětmi bez ohledu na to, 

zda mají nějaké znevýhodnění, či nikoli. Dítě se učí od všech.  

Pro správný vývoj dítěte je vhodné, aby docházelo k integraci jak sociální, tak školní, a 

proto jsem si vybrala téma, které se zabývá inkluzivním vzděláváním žáků s narušenou 

komunikační schopností. Dle mého názoru je to důležité a zároveň aktuální téma dnešní 

speciální pedagogiky. Pro jedince s narušenou komunikační schopností je důležité pobývat 

v prostředí, kde přicházejí do kontaktu se zdravými jedinci, potřebují se pohybovat 

v prostředí řečově vhodném pro jejich další vývoj. Je nutné, aby byla komunikace 

v dostatečné míře rozvíjena, jelikož je základem lidské existence. Zajímalo mě, jak probíhá 

integrace těchto dětí. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou podmínky pro tyto žáky na běžné 

základní škole.  

Také jsem si začala všímat, že okolo mě je čím dál více dětí, vrstevníků, ale i starších lidí, 

kteří trpí nějakou vadou řeči. A zajímalo mě proč. Proč dětí s vadou řečí přibývá? Já 

osobně jsem toho názoru, že jednou z příčin je dnešní doba. Dnešní uspěchaná a pro 

mnoho lidí i finančně náročná doba. Současné děti se často uzavírají do svého virtuálního 

světa, nejeví zájem o verbální komunikaci s okolím. Spousta dnešních dětí vyrůstá 

s tabletem či mobilem v ruce a u počítače nebo televize. Nechodí ven, nečtou a možná ani 

pořádně nemluví se svými rodiči a kamarády. Kde se tedy mají děti naučit správně a 

plnohodnotně mluvit. Rodiče na ně bohužel nemají čas, ochuzují je tak o cenný mluvní 

vzor, jelikož dítěti nevěnují patřičnou pozornost. 
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Řešením není jen navštěvovat logopeda. Důležité je začlenění žáka do školního kolektivu, 

socializace, spolupráce rodičů se školou, dostatečná komunikace a zájem. Dále také 

domácí příprava a pomoc ze strany rodičů. 

Tématem bakalářské práce je inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném 

vzdělávacím proudu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická 

část práce předkládá otázky inkluze a její vymezení v rámci základního školství. Snaží se 

přiblížit inkluzivní vzdělávání, vymezit pojem inkluze a integrace a shrnout podmínky, 

které jsou důležité pro začlenění žáka s narušenou komunikační schopností do běžné 

základní školy. Praktická část obsahuje tři kazuistiky žáků s narušenou komunikační 

schopností na prvním stupni základní školy. Cílem práce je vypracování kazuistik a na 

základě těchto kazuistik shrnout poznatky z oblasti inkluze, integrace a narušené 

komunikační schopnosti. Dále se pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy obsahu 

vzdělávání a vlastní doporučení na změnu výuky. Mezi dílčí cíle patří zaměření na výhody, 

popřípadě nevýhody inkluzivního vzdělávání na konkrétní základní škole. K dosažení 

stanovených cílů bylo využito analýzy kazuistik a dotazníkového šetření s pedagogy, 

asistenty pedagoga a vedením školy. Empirická část bakalářské práce prezentuje výsledky 

výzkumného šetření, které bylo zpracováno s využitím kvantitativní i kvalitativní formy 

výzkumu. Kvantitativní část má v práci spíše doplňkovou úlohu, pro rozšíření poznatků o 

postoje a názory vyučujících, těžištěm práce je kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření 

bylo provedeno na ZŠ Přemyslovců Louny.  
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1 Vymezení základních pojmů inkluze a integrace 

1.1 Inkluzivní vzdělávání 

„Je normální lišit se.“ (Richard von Weizsäcker, in Anderliková, 2014, s. 15) 

Slepičková, Pančocha (2013) popisují ve své knize, že společné vzdělávání dětí je důležitá 

myšlenka vycházející ze společenských hodnot a humanistických idejí. Znamená to 

vzdělávání všech dětí společně bez ohledu na jejich odlišnosti. Odlišnosti jako jsou např. 

handicapy dětí, sociální prostředí, vrozené předpoklady a rozdílné potřeby. Tyto hodnoty 

jsou v demokratické společnosti nezpochybnitelné. V současné době se politika i praxe 

snaží o vytvoření podmínek, které budou vhodné pro snížení selektivity v přístupu ke 

vzdělávání. Také se snaží o podporu vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Samozřejmě s 

ohledem a respektem na jejich individuální rozdíly a potřeby ve školách běžného typu (ve 

školách hlavního vzdělávacího proudu). 

„Inkluzivní pojetí vzdělávání se tedy nevztahuje jen k fyzickému začlenění žáků s 

postižením do běžných tříd, ale zahrnuje aktivity, kurikulum a kulturu, které se týkají všech 

žáků a celého vzdělávacího systému.“ (Slepičková, Pančocha et al., 2013, s. 5) 

Termín inkluze pochází z lat. inclusion, což znamená doslova začlenění, zahrnutí či 

zapojení (Vomáčková a kol., 2015). Jedná se tedy v oblasti školství o proces začleňování 

žáků a studentů do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu, jedná se o žáky s 

rozdílnými vzdělávacími potřebami. Často je tento proces vnímán jako tzv. prostředek 

vhodný pro reformu speciálních škol. Hlavním cílem je snažit se zabránit vylučování 

některých skupin lidí na okraj vzdělávacího zájmu. Tento proces je vnímán také jako 

způsob, díky kterému dosáhneme sociální spravedlnosti (Kasíková, Straková, 2011).  

V rámci základního vzdělávání umožňuje inkluze všem dětem docházet do školy běžného 

typu, v nejlepším případě v místě bydliště (Tannenbergerová, 2016). Inkluze je jakousi 

výzvou pro školy „…protože nejde jen o to přijmout, případně udržet určité žáky ve 

školách, ale škola se musí snažit o maximalizaci jejich účasti v specifických aspektech 

jejího života.“ (Dyson, in Kasíková, Straková, 2011, s. 23) 

Aby bylo možné realizovat inkluzivní vzdělávání, které by bylo co nejefektivnější a 

zároveň, aby také přispívalo k celkovému rozvoji všech, je velice důležité dodržovat 
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zásadní prvky. Tyto prvky shrnují Lang a Berberichová (1998). Jedná se v první řadě 

hlavně o postoj všech účastníků inkluzivního vzdělávání, který musí být kladný. Dále je 

důležitá snaha o realizaci inkluze, souvisí s tím také snaha o aplikování inkluzivní metody 

a postupy. Dalším důležitým faktorem jsou také v neposlední řadě znalosti účastníků a 

přiměřené dovednosti rodičů a pedagogických pracovníků. Autoři Lang a Berberichová 

(1998, s. 31) také dále doplňují: „Všechny tyto faktory jsou důležité a souvisí navzájem, ale 

také závisí na hlubších postojích, na přístupech, nasazení, dřívějších zkušenostech a 

dosavadních znalostech.“ 

Ve své publikaci Müller (2001) uvádí hlavní faktory, které ovlivňují úspěšnou realizaci 

školní inkluze. Tyto faktory jsou blíže specifikovány v následujícím textu. První faktor je 

rodina a rodiče, to znamená vztahy v rodině a její prostředí, komunikace v rodině a 

výchovný přístup rodičů. Záleží na době vzniku postižení, na spolupráci se školou, 

poradenskými zařízeními aj. Dalším faktorem je škola, konkrétněji atmosféra školy a 

komunikace ve škole, kvalita pedagogických pracovníků a vedení školy, motivace. Zásadní 

je také vzájemná spolupráce a vztah dětí ke studiu, jejich motivace apod. Dále sem patří 

učitel, vhodné speciálně pedagogické vzdělání (vhodná kvalifikace pedagogů), rozdělení 

pozornosti mezi žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a intaktní žáky. Spolupráce a 

konzultace s odborníky, výměna zkušeností mezi pedagogy a jejich samostudium. Také 

další vzdělání pedagogů, modifikace výukových forem, metod aj. Jako další hlavní faktory 

uvádí Müller poradenství a diagnostiku, tím je myšleno, že pracovníci, kteří se zabývají 

poradenstvím by měli být seznámeni s dítětem, s jeho stavem a potřebami, mimo to ale i 

s podmínkami na konkrétní škole. Měli by komunikovat jak s rodiči, tak se školou a 

pedagogickými pracovníky školy a také s dalšími subjekty. Jako poslední je forma 

integrace, to znamená formu, jakou je dítě zařazeno do školy.  

Autor (Müller, 2001) také dále popisuje konkrétní a důležité prostředky speciálně - 

pedagogické podpory. Mezi tyto prostředky mimo jiné patří speciální pomůcky a jejich 

užívání, úprava vzdělávacích podmínek, míra bezbariérovosti ve škole, prostředí školy, ale 

také samozřejmě asistent pedagoga, osobní asistent aj. 
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„Pokud se v praxi podaří zajistit a adekvátně naplnit všechny komponenty, lze očekávat 

pozitivní změnu bez – či pouze s minimem – negativních dopadů: zmatku, ignorance, 

úzkosti, rezistence, frustrace či točení se v kruhu.“ (Knoster et al., 2000, in Vomáčková a 

kol., 2015, s. 17 

 

1.2 Principy inkluzivního vzdělávání 

Inkluze je vize, která představuje vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu. Vzdělávání bez 

toho, aniž by byly diskriminovány pro jejich odlišnosti. To jsou například jazykové, 

rozumové, emocionální, fyzické, sociální a jiné zvláštnosti či odlišnosti. Pro utváření 

zdravého společenství je tato vize naplňujícím předpokladem a vhodným prostředkem. 

Společenství, ve kterém převládá respekt a vstřícnost. Potlačení diskriminačních postojů a 

tendencí jakéhokoliv typu, právě k tomu se snaží vést inkluzivně orientované prostředí 

(Tannenbergerová, 2016).   

Aby bylo inkluzivní vzdělávání naplňováno a mohlo být také zároveň co nejefektivnější, je 

zapotřebí se řídit několika principy. Na těchto principech je založena celá myšlenka 

inkluze. Mezi ty nejčastěji zmiňované a nejdůležitější principy patří princip humanizmu a 

demokracie, tím je míněno, že by inkluze měla vyplývat přirozeně z lidských práv a 

hodnot. Tyto hodnoty jsou uznávány naší demokratickou a svobodnou společností. Princip 

heterogenity – heterogenita nebo jinak různorodost je považována za neoddělitelnou 

součást společnosti, která je přirozená a její přínos je v rozvoji společnosti. Jako další je to 

princip spolupráce, který napomáhá v rozvoji soužití jedinců, kteří mají různé potřeby a 

nedostatky. Princip regionalizace - všechny děti mají stejné právo navštěvovat školu v 

blízkosti místa jejich bydliště, bez ohledu na jejich individuální potřeby. V principu 

otevřenosti a efektivity je základem škola. Škola, která je otevřena pro všechny děti 

z dané oblasti a zároveň předpokládá efektivní edukaci v bezpečném školním prostředí. 

V neposlední řadě je to princip individualizace. Každý je jedinečná osobnost, která má 

své potřeby. Tyto potřeby je nutné akceptovat a respektovat, aby mohlo dojít k naplnění 

maximálního možného rozvoje jedince A jako poslední je princip celistvosti, který uvádí, 

že rozvoj dítěte po všech stránkách (emoční, intelektuální, tělesné sociální atd.) spočívá 

v celistvém přístupu (Tannenbergerová, 2016). 
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Autoři Lang a Berberichová (1998, s. 29) uvádějí principy, které jsou o něco konkrétnější. 

Na těchto principech jsou založeny veškeré procesy školní edukace, ale hlavně efektivní 

inkluzivní vzdělávání: 

- „učitelé mají být moderátory aktivního učení svých žáků, nikoli jen nalévat do nich 

vědomosti; 

- všechny děti mají nějaké dary nebo nadání, které mohou být přínosem pro ostatní, 

a jejich odlišnost obohacuje učení a vyučování; 

- skutečné učení vyžaduje pozitivní sebehodnocení a sebedůvěru dětí; 

- všechny děti mají právo učit se v bezpečném a přátelském prostředí; 

- rodiče dětí se speciálními potřebami mají jedinečné znalosti o vzdělávání svých dětí 

a také hluboký zájem na jeho rozvíjení; 

- vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je prospěšné pro všechny 

zúčastněné; 

- je třeba nezapomínat, že ti, kdo usilují o vytvoření takovéhoto společenství, musí 

mít k dispozici různé formy podpory.“  

Hlavními rysy, kterými je určován koncept inkluze, jsou spoluúčast a sebeurčení, dále 

uznávání heterogenity a individuality, kooperace, solidarita a vlastní zodpovědnost. Tyto 

rysy společně naplňují vizi tzv. školy budoucnosti (Bintinger, 2002, in Tannenbergerová, 

2016). Filozofie této vize je „škola pro všechny“ (Lechta, 2010). Autor Lechta (2010) ještě 

dále doplňuje, že zásluhou principu bezvýhradného přijetí každého jedince má, celé 

společenství a inkluzivní pojetí školy, nejen psychologický, pedagogický, ale i politický a 

duchovní rozměr. 

 

1.3 Integrace vs. inkluze 

Pro školství byly, jsou a zřejmě hodně dlouhou dobu ještě budou pojmy integrace a inkluze 

velkou výzvou. Je proto tedy nutné hledat mezi těmito pojmy vůbec nějaké rozdíly? 

Spousta učitelů považuje tyto pojmy za synonyma, která nerozlišují, a přesto ve školách 

odvádějí velmi dobrou práci. 
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Nejčastější pojem, který je často spojován nebo je dáván do souvislosti s pojmem inkluze, 

je integrace. Jsou to ale dva naprosto rozdílné termíny, které je vhodné si upřesnit a 

vysvětlit rozdíly mezi nimi. 

Inkluze a integrace je chápána různými způsoby v jednotlivých zemích. V Evropě se 

s těmito pojmy můžeme setkat již od 70. let minulého století, v České republice přibližně 

od 90. let 20. století, tedy po roce 1989. Tehdy se teprve začala objevovat školní integrace. 

Bylo to něco převratného a nového. Integrace ve školním prostředí znamená začlenění 

žáků s postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami do třídy v běžné škole. 

Tedy začlenění žáka do hlavního vzdělávacího proudu. 

Integrační přístup se spoléhá na síť speciálních škol. Tyto školy pro vzdělávání 

handicapovaných žáků a studentů využívají především specifické metody, pomůcky a 

vytvářejí víceméně zvláštní vzdělávací prostředí. Naproti tomu inkluzivní vzdělávání 

upřednostňuje zařazování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžných škol. To znamená jejich vzdělávání společně s nepostiženými vrstevníky. Dochází 

k tomu s využitím převážně běžných vzdělávacích metod a prostředků (Poláková, 2013). 

Pojem integrace je možné vysvětlit jako sjednocení, souladné spojení, zapojení, začlenění a 

zařazení. Integrace spočívá v zajištění speciálních podmínek a prostředků. Je důležitá 

podpory osob s postižením při jejich zapojování se do běžného života ve společnosti. 

(Bartoňová, Vítková, 2010)    

Při integraci žáka do školního prostředí nesmíme popřít jeho postižení. Musíme s ním 

právě naopak o to více pracovat. Autoři odborné literatury popisují inkluzi a integraci 

různými způsoby, ale všichni se shodují v tom, že se jedná o zařazení všech dětí do běžné 

školy bez jakýchkoliv rozdílů. Zde jsem se rozhodla uvést několik citací:  

Definice pojmu integrace dle Koláře (2012, s. 55) je: „Propojování, prolínání, vzájemné 

ovlivňování, spojování ve vyšší celek. V pedagogické oblasti: zapojování žáků do určitého 

celku; zapojování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do tříd hlavního 

vzdělávacího proudu…“ 

Hájková a Strnadová (2010, s. 13) popisují, že: „Integrace je v současné době širokým 

mezinárodním hnutím za prosazování práva člověka na rovnocennou a rovnoprávnou 
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účast na společné, nevylučující a nevydělující kultuře. Inkluze je charakteristikou takovéto 

kulturní společnosti, na jejímž životě se podílejí všichni bez rozdílu.“ 

„Velmi zjednodušeně by bylo možné říci, že integrace vyžaduje větší přizpůsobení dítěte 

škole, zatímco inkluze se víc snaží přizpůsobit edukační prostředí dětem.“ (Lechta, 2010, 

s. 29)    

Podle Pipekové (2010, s. 236) „Integrace patří k základním fenoménům rozvoje osobnosti 

a utváření kvality života osob se zdravotním a sociálním postižením. Míra integrace je 

významně podmiňována mírou rovnocennosti (samostatnosti a nezávislosti) osoby 

s postižením. Integrace se týká jednak vlastní osobnosti postiženého, jednak jeho 

socializace“. 

„V souvislosti s integrací vždy mluvíme o jednotlivci či skupině, inkluze se naproti tomu 

vždy snaží pojímat společnost, školu či komunitu jako celek a následně pouze 

individualizovat samotný přístup k jednotlivci.“ (Tannenbergerová, 2016, s. 40)  

Pojmy inkluze, integrace a jejich vzájemné vztahy bývají často vymezeny dle Kocurové 

(Kocurová a kol., 2002, s. 17). V následujícím textu je shrnutí toho vymezení. Inkluze 

znamená zaměření se na potřeby všech vzdělávaných, expertízy běžných učitelů, dobrou 

výuku pro všechny a prospěch pro všechny studenty. Je to celková změna školy, zaměření 

se na skupinu a školu, celková strategie učitelů a hodnocení učitelem. A nakonec také 

zaměření se na vzdělávací faktory. Oproti tomu integrace znamená zaměření se na potřeby 

jedince s postižením, expertízy specialistů, speciální intervence a prospěch pro 

integrovaného studenta. Dále dílčí změna prostředí, zaměření se na vzdělávaného 

postiženého jedince, speciální programy pro studenta s postižením a hodnocení studenta 

expertem. 

Proces inkluze byl ovlivňován některými vnějšími vlivy. Tyto vlivy ve své knize popsal V. 

Lechta (2010). Nazývá je komponenty a uvádí jich celkem pět. Mezi ně patří etický 

komponent, sociologický komponent, profesní komponent, politický komponent a 

aplikační komponent. 
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2 Komunikace a narušení komunikační schopnosti 

2.1 Komunikace a komunikační schopnosti 

„Komunikační schopnost patří k nejdůležitějším  

lidským schopnostem.“ (Klenková, 2006, s. 26) 

Různé vědní disciplíny, jako například pedagogika, foniatrie, psychologie, lingvistika aj., 

používají pojem ,,komunikace“, a proto existuje mnoho jejich různých definic (Klenková, 

2006). 

Klenková (2006) také uvádí, že komunikaci (z lat. communicatio) lze chápat i jako ve 

významu sdělování. Dále též jako spojování, participace nebo jako přenos. Znamená to 

především schopnost lidí užívat výrazové prostředky. Lze je užívat například k vytvoření, 

udržení a pěstování mezilidských vztahů. V širokém slova smyslu je možné komunikaci 

chápat jako symbolický výraz interakce mezi dvěma nebo více systémy. Lze ji tak chápat 

za současného přenosu informací jež ovlivňují samotné subjekty a na komunikaci se 

podílejí. Čtyři vzájemně se prolínající prvky jsou základem komunikace. A to je 

komunikátor (zdroj informace – osoba, která sděluje nějakou novou informaci), 

komunikant (příjemce informací – určitým způsobem reaguje na danou informaci), 

komuniké (to je obsah sdělení, nějaká nová informace) a komunikační kanál (předem 

dohodnutý kód, způsob přenosu informace, je důležité, aby si obě strany porozuměly). 

Na světě neexistuje nikdo, žádná živá hmota, která by neměla potřebu přijímat a vydávat 

informace do okolí, jelikož i ty nejprimitivnější organismy mají specifické funkce, které 

jim umožňují rozmnožovat se, vyhledat si partnera a sehnat si potravu. Pro každý živý 

organismus je vrozeným instinktem komunikace. To, čím se živá hmota odlišuje od neživé, 

je právě potřeba komunikovat, hned vedle potřeby sebezachování (Lejska, 2003).  

Neexistuje nekomunikace, i když si člověk myslí, že nekomunikuje nebo komunikovat 

nechce, tímto jeho chováním a emočním prožíváním vlastně komunikuje – i když 

neverbálně (Škodová a kol., 2003). 

V psychologii se pod pojmem lidská komunikace rozumí proces, pomocí něhož lidé 

předávají někomu jinému informace, ideje, emoce a postoje. Předpokladem je 

tzv. „common sense“, což znamená společné sdílení významů znaků a tyto znaky jsou 
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prostředkem komunikace. Můžeme to uvést na příkladu určitého druhu národního jazyka, 

kterým se lidé, jež ho ovládají, obvykle dorozumívají. Každá kultura ovládá vlastní 

konkrétní systém komunikace, který zahrnuje specifická gesta, jazyk a také určité způsoby 

chování typické pro danou kulturu (Zanden, in Nakonečný,1999).  

V pedagogice se jedná o tzv. pedagogickou komunikaci. Hovoří se o specifickém druhu 

komunikace. Ta je vymezena jako „vzájemná výměna informací mezi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím cílům. Informace se při ní 

předávají za pomoci jazykových i nejazykových prostředků. Má stránku obsahovou, 

procesuální a vztahovou“ (Gavora, in Mareš, 1995, s. 24). 

Dle Bussmanna (in Franke, 1998) lze komunikaci rozlišit v širším slova smyslu a v užším 

slova smyslu. V tom širším slova smyslu komunikace se pod tímto pojmem rozumí každá 

forma oboustranného předávání informací za pomoci symbolů nebo znaků mezi živými 

tvory. Dále také předávání informací mezi lidmi a stroji, které zpracovávají data. Pod 

pojmem komunikace v užším slova smyslu rozumíme mezilidské dorozumívání. K tomuto 

dorozumívání dochází za pomoci jazykových a nejazykových prostředků (srov. Bussmann, 

in Franke, 1998). 

Klenková (2006) ve své knize dělí komunikaci na dvě základní složky – verbální a 

neverbální. Verbální komunikace znamená způsob dorozumívání se za použití mluvené či 

psané řeči. Lejska (2003) vymezuje verbální komunikaci jako specifickou lidskou formu, 

kterou se člověk odlišuje od jiných živých organismů. Pro tuto formu je typické, že 

zvukové signály – slova jsou přesně definované.  

Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast prostředků, díky kterým můžeme 

komunikovat jinak než použitím slov. Jsou to následující prostředky: posturika a kinezika, 

což znamená způsob pohybu při komunikaci, je to postoj, poloha a držení těla. Dále 

haptika, to jsou vzájemné nebo jednostranné dotyky komunikantů při řeči. Proxemika a 

teritorialita – vzájemná vzdálenost komunikantů a jejich vymezování vlastního prostoru 

pomocí tzv. komunikačních osobních zón. Dále pohyby očí, gestikulace a mimika. 

Neverbální prostředky vykonávají určitou funkci a pro charakter komunikace je důležité, 

jakou funkci vykonávají. Záleží na tom, zda tyto prostředky doplňují komunikaci verbální 

a vyjadřují kontakt mezi komunikanty (podání ruky nebo úsměv). Nebo zda jsou užity jako 
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prostředek stimulace nebo motivace komunikace, jako například odmítavá gesta a 

přikyvování hlavou. Dále je také možné využít je jako prostředky deiktické, tzv. ukazování 

směru očima, rukou, nebo hlavou anebo zda úplně nahrazují komunikaci verbální a jsou 

užity pouze samostatně (Hájková, 2011). 

Dle Klenkové (2006) komunikace neverbální značně ovlivňuje ze strany příjemce celkové 

hodnocení sdělení. V případě, že se setkáme s neverbálním sdělením, které není v souladu 

s obsahem verbálního projevu, uvěříme spíše složce neverbální než verbální.  

 

2.2 Narušená komunikační schopnost 

Narušená komunikační schopnost (NKS) je předmětem logopedie. Je to jeden z hlavních a 

základních termínů tohoto vědního oboru. 

Pokud některá rovina jazykových projevů člověka, ale může to být i několik rovin 

současně, bude působit interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru, tehdy dochází 

k narušení komunikační schopnosti. Narušenou komunikační schopnost je možné 

rozlišovat z různých hledisek, konkrétněji z časového hlediska a z hlediska příčin. Dále 

také dle celkového obrazu a stupně. Podle toho, jak se projevuje a dle jejího uvědomění si 

klientem. Z časového hlediska můžeme narušenou komunikační schopnost rozlišovat na 

přechodnou a trvalou. Z hlediska příčin je to NKS orgánová a funkční. Dle celkového 

obrazu rozlišujeme symptomatickou a dominantní, dle stupně se jedná o úplnou a 

částečnou. Na základě projevu rozlišujeme získanou a vrozenou. A nakonec dle jejího 

uvědomění si pacientem uvědomělou a neuvědomělou (Lechta, 1990). 

Narušenou komunikační schopnost lze klasifikovat do několika základních kategorií. 

Pro tuto práci je použito dělení do 10 kategorií. Nesledující dělení vychází 

ze symptomatické klasifikace, která je pro danou skupinu nejtypičtější. Narušené 

komunikační schopnosti, kategorie dle symptomů: vývojová nemluvnost (vývojová 

dysfázie), narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie), narušení článkování řeči (dyslalie, 

dysartrie), narušení fluence řeči (tumultus sermonis, balbuties), narušení grafické stránky 

řeči, získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), získaná orgánová nemluvnost (afázie), 
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symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu, kombinované vady a poruchy řeči (Lechta, 

1990). 

Vymezení NKS závisí na mnoha faktorech a je zapotřebí brát v úvahu všechny jazykové 

roviny. Mezi tyto roviny patří: lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, foneticko-

fonologická a pragmatická. Ovlivňována může být forma mluvená i grafická, tedy verbální 

i neverbální. Složka receptivní (porozumění řeči) nebo expresivní (produkce) může být 

narušena z hlediska průběhu komunikačního procesu. NKS se projevuje buď jako vrozená 

vada řeči nebo získaná vada řeči. Narušená komunikace řeči může být v celkovém 

klinickém obraze příznakem také něčeho jiného. Může dominovat, nebo být příznakem 

dominujícího postižení, narušení nebo onemocnění. Narušení řeči můžeme dělit také 

na parciální, nebo úplné. Člověk si své narušení může, ale také nemusí uvědomovat. 

(Lechta, 1990, in Lechta 2003).  

Závisí na subjektivních a objektivních faktorech, co se v konkrétní komunikační situaci 

vnímá jako narušení řeči. Mezi objektivní faktory patří například profese a vzdělání. 

Fyziologické faktory jsou únava a psychologické faktory stydlivost a nejistota. Jako 

objektivní faktory lze uvést odlišnou kodifikaci výslovnosti v různých národních 

prostředích. To znamená rozlišné, ale stále ještě objektivní a přijatelné variace spisovné 

výslovnosti určitých hlásek. Mezi objektivní faktory patří také prostředí. Na zvukovém 

prostředí závisí hodnocení mluvního projevu. Narušenou komunikační schopnost 

jednotlivce lze rozdělit na více dimenzí, díky tomu je možné ji zkoumat z většího počtu 

aspektů. Jedná se o všechny jazykové roviny z jazykovědného aspektu. Lze sledovat 

grafické i mluvené, tedy neverbální i verbální projevy, z hlediska formy interindividuální 

komunikace. Složku receptivní nebo expresivní je možné zkoumat z hlediska průběhu 

komunikačního procesu (Lechta, 2003). 

Jak uvádí Klenková (2006), za narušenou komunikační schopnost nelze považovat některé 

projevy nebo nápadnosti řeči u dítěte, může se totiž jednat o fyziologický jev. Například 

dysfluence (fyziologická nemluvnost), která se u dětí může objevit ve věku od 3 do 4 let. 

Za narušenou komunikační schopnost také nelze považovat fyziologický dysgramatismus, 

ten se projevuje u dětí přibližně do 4 let věku. Dále také fyziologickou dyslálii. Jedině 

odborník s vhodnou kvalifikací může posoudit, zda se jedná o fyziologický jev. 
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Jak také Lechta (2003) ještě doplňuje, fyziologická nemluvnost dítěte do jednoho roku 

života nelze být klasifikována a brána jako narušená komunikační schopnost. Též nelze 

pokládat za narušenou komunikační schopnost situaci, kdy některá rovina jazykových 

projevů jednotlivce sice působí rušivě vhledem k jeho komunikačním záměrům, avšak 

vysílatel informace a její přijímatel nekomunikují ve stejném jazyce, používají tedy jiný 

kód. 

Vzhledem k tématu této práce bude v další kapitole popsána pouze diagnóza, která byla 

obsažena v rámci výzkumného šetření v kapitole 4. Vzhledem k velkému výskytu 

vývojové dysfázie bude největší prostor věnován v následující kapitole právě této poruše.  

 

2.2.1 Narušený vývoj řeči 

S procesem vyzrávání centrální nervové soustavy, a tedy i s rozvojem jazykových, 

motorických, kognitivních a percepčních funkcí, souvisí právě deficity ve vývoji řeči. Řeč 

je postižena již ve svých počátcích nebo není vůbec vyvinuta. Negativní dopad na další 

vývoj jedince má narušení vývoje řeči v raném či předškolním věku. Může to mít vliv 

na sociální vztahy, školní úspěšnost a pracovní zařazení (Bytešníková, 2012). 

Klenková (2006) popisuje ve svém díle vývoj řeči jako složitý proces ovlivněný vnitřními 

a vnějšími faktory. Mezi hlavní vnitřní faktory patří vrozené předpoklady, zdravý vývoj 

zrakového i sluchového analyzátoru a nadání pro řeč. Dále sem patří faktory jako 

nepoškozená CNS a mluvní orgány, celkově dobrý duševní i fyzický vývoj. Velmi 

podstatné vnější faktory jsou celkový vliv výchovy a prostředí. 

Narušený vývoj řeči se může projevovat jen od malých/lehkých odchylek od normy až po 

úplnou nemluvnost. Ale nejedná se o totální němotu ani v těch nejtěžších případech. 

V tomto případě nejde o skutečnou řeč, jedinec pouze vydává zvuky s určitým 

subjektivním významem. Do jednoho roku prochází zdravé dítě přípravnými vývojovými 

stádii řeči. V tomto období fyziologické nemluvnosti dítě nemluví, pouze brouká, žvatlá a 

křičí. Přibližně okolo prvního roku života začíná vlastní vývoj řeči, dítě začíná říkat první 

slova. Dítě ve svém projevu používá věty mezi 2. až 3. rokem. V okamžiku, kdy dojde 

k opoždění řeči, pediatr posoudí, zda je u dítěte v pořádku sluch, motorika, mluvní orgány 
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a duševní vývoj. Stimulující prostředí je nezbytné pro správný vývoj řeči. V okamžiku, kdy 

je dítě podle těchto vyšetření v pořádku, jedná se pouze o prodlouženou fyziologickou 

nemluvnost (Klenková, 2006). 

 

2.2.2 Opožděný vývoj řeči 

„Nemluví-li dítě ve třech letech nebo mluví méně než ostatní děti v tomto věku, jedná se 

zřejmě o opožděný vývoj řeči.“ (Klenková, 2006, in Pipeková, 2010, s. 123) 

Lejska (2003, in Bytešníková, 2012) vysvětluje opožděný vývoj řeči jako absenci jedné, 

více nebo všech složek v oblasti vývoje řeči. Samozřejmě s přihlédnutím 

k chronologickému věku dítěte. Situační stereotypy a pojmenování začíná dítě užívat 

podstatně později, než jak je tomu u dětí běžné. Je podstatné, aby dítě projevovalo 

samostatně snahu o komunikaci. V okamžiku, kdy se jedná o prosté opoždění ve vývoji 

řeči, zpravidla se v dalším průběhu řeč vyrovná běžnému průměru. Velice důležitý je 

přístup okolí k jedinci, např. vytvoření optimálních podmínek pro vyrovnání vývoje řeči a 

cílená stimulace. Rozvoj psychických a rozumových schopností dítěte může opožděný 

vývoj řeči negativně ovlivnit. Vliv to máte také na formování osobnosti jedince, hlavně 

v oblasti sociálních vztahů (Bytešníková, 2012).   

Je zapotřebí provést diferenciální diagnostiku, díky které je možné zjistit příčinu 

opožděného vývoje řeči u dítěte. Důkladná diagnostika, která obsahuje vyšetření intelektu, 

sluchové vyšetření a vyloučení poruch autistického spektra. K opožděnému vývoji řeči 

může přispět také nepodnětné rodinné prostředí, nevyzrálost nervové soustavy, předčasné 

narození dítěte nebo nedonošenost a dědičné vlivy (Lejska, 2003). 

Klenková (2006) dále definuje, že opožděný vývoj řeči prostý znamená, že u dítěte kolem 

třetího roku nezjistíme žádné příčiny psychického nebo somatického rázu. Tedy příčiny, 

které by mohly způsobit až nápadně dlouhé chybění samostatné řeči. Mezi nejčastější 

etiologické faktory opožděného věku patří citová deprivace, genetické vlivy, lehká 

mozková dysfunkce, nedonošenost a s ní související nevyzrálá nervová soustava. 

Opožděný vývoj řeči může být ale symptomem i jiných postižení nebo onemocnění. Tyto 
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symptomy mohou být např. mentální retardace, vady a poruchy sluchu, DMO, vady a 

poruchy zraku a někdy bývá součástí i tělesného postižení (Škodová, Jedlička, 2003). 

 

2.2.3 Vývojová dysfázie 

V oblasti vymezení vývojové dysfázie můžeme najít velmi nejednotnou terminologii. Bylo 

využíváno spoustu různých termínů pro tuto poruchu, jako např. alalie, afémie, vývojová 

afázie, dětská nemluvnost, sluchoněmota aj. 

Pojem dysfázie pochází z latinského dys- (což znamená narušení funkce, rozpor) a femi 

(ve významu vypravuji). Kutálková (2002, s. 43) vyjadřuje pojetí pojmu následovně: 

„Název dysfázie vystihuje podstatu poruchy nejlépe: dys- jako předpona označující 

narušení vývoje, -fázie odkazující na řečové funkce jako celek.“ Přívlastek „vývojová“ je 

podle jejího názoru vlastně zbytečný. 

Klinická logopedie se i přes nejednotnost termínů a definic shoduje na jedné. Vývojová 

dysfázie je „specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo 

neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou 

přiměřené. Termín vývojová dysfázie je v české foniatrické škole chápán jako porucha řeči 

ve vlastním slova smyslu, jež je způsobena zásahem do jejího vývoje od počátku. Nejde tedy 

o stav získaný až po osvojení řeči“ (Škodová, Jedlička a kol. 2003, s. 106-107). 

Vývojová dysfázie je vrozená porucha řeči, která vzniká poškozením dosud nevyvinutých 

struktur centrální nervové soustavy (Klenková, 2006, in Pipeková, 2010). Je to narušení 

vývoje jazykových schopností, které nejsou ovlivňovány prostředím ani výchovou. 

Nesouvisí s tím jiná postižení, nedá se to jimi vysvětlit (např. mentálním a sluchovým). 

Nesouvisí ani s emočními poruchami (Mlčáková, in Michalík, 2011). V případě, že je 

dominantním příznakem narušený vývoj řeči, lze hovořit o vývojové dysfázii (Mikulajová, 

1993, in Lechta, 2003).  

U poruchy vývojové dysfázie se nevyskytují závažné neurologické nálezy a poruchy 

sluchu. Prostředí je podnětné a inteligence je přiměřená. V mnoha případech je prvním 

příznakem obvykle opoždění vývoje jazyka, až poté se projevuje narušení jazykového 
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systému. Dále je také zasažena receptivní i expresivní složka řeči v různé míře a v různých 

jazykových rovinách (Smolík, Málková, 2014). 

Lejska (2003, in Klenková, 2006) uvádí, že u této poruchy vázne fonetická i fonologická 

realizace hlásek a schopnost udržet dějovou linii a rozeznat klíčová slova k pochopení 

smyslu. Dále vázne syntaktické spojování slov do vět, srozumitelnost projevu, slovní 

zásoba, gramatika a další. Můžeme se setkat i s deficity v jemné motorice, grafomotorice, 

pozornosti nebo paměti. 

Děti, které mají tyto projevy, mohou být někdy chybně považovány za dyslektické, 

pomalé, slabé a málomluvné, jelikož jejich jazykový vývoj může být postižen i bez většího 

narušení mluvené řeči (Smolík, Málková, 2014). 

Krejčíková (2006) definuje vývojovou dysfázii jako poruchu osvojování si mluvené řeči. 

Ve spoustě případů sice nedochází k úplnému chybění řeči, ale vývoj je velice a závažně 

opožděn. Je možné pozorovat v některých aspektech řeči kvalitativní odchylky. Tato 

porucha řeči nemá základ v poruše sluchu. Nemá základ ani v pohybovém postižení, 

nepříznivých vlivech prostředí, a dokonce ani v mentální retardaci. V mnoha případech se 

řeč ještě během předškolního nebo mladšího školního věku rozvine. Ale projevy dysfázie 

se i nadále projevují v oblasti psaní, čtení a verbální IQ je oproti neverbálnímu významně 

sníženo. Je také možné mezi různými složkami řečového vývoje sledovat rozdíly. Tyto 

rozdíly můžeme sledovat mezi porozuměním řeči a aktivním mluvením, dále také slovní 

zásobou a srozumitelností, gramatickým vývojem a slovníkem, slovní zásobou a 

schopností užití řeči. Také mezi verbální schopností a vybavováním slov, neřečových 

zvuků a zpracováním řeči.  

Dle Bytešníkové (2012) se projevují symptomy ve všech čtyřech jazykových rovinách. 

Foneticko-fonologická znamená, že projevy dysfázie mají poruchu fonetické i fonologické 

realizace hlásek, nesrozumitelný řečový projev a výrazné deficity ve výslovnosti. 

Symptomy v rovině lexikálně-sémantické - aktivní slovní zásoba se rozvíjí velmi pomalu, 

děti mají „vlastní slovník“, slovní zásoba je snížena, u dětí je typické mechanické 

používání slov, což znamená bez pochopení jejich obsahové stránky apod. Rovina 

morfologicko-syntaktická - u dětí se projevuje dysgramatismus, nesprávný slovosled 

ve větě, nerozvinutý jazykový cit, děti mají problémy s časováním a skloňováním atd. 
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Pragmatická rovina - nonverbální komunikace převažuje nad verbální, děti mají 

prodloužené pauzy ve verbálním projevu, přílišné vkládání emocí do řečového projevu a 

neschopnost udržet dějovou linii. Jeden z hlavních typických znaků vývojové dysfázie je 

nerovnoměrné rozložení rozumových schopností. Typický je výrazný nepoměr mezi 

složkou verbální a nonverbální. Tato porucha má negativní vliv na utváření individuálního 

vědomí dítěte a intelektový vývoj. Jelikož se symptomy vývojové dysfázie projevují i 

v neřečových oblastech, přesahuje rámec fatické poruchy (Bytešníková, 2012).  

Neubauer (2010, s. 29) udává, že vývojová dysfázie je „těžká porucha vývoje řečových 

schopností na organickém difúzním podkladu.“ Rozsah i charakter poruchy je tedy vždy 

závislý na typu a rozsahu narušení funkce CNS. Ať už se jedná o vývojové změny nebo 

příznaky, klinický obraz vývojové dysfázie je opravdu velmi proměnlivý. Lze vždy kromě 

příznaků v řeči zaznamenat například i nerovnoměrný vývoj celé osobnosti. Jsou to značné 

rozdíly v dosažené úrovni jednotlivých schopností (Kutálková, 2002). 

Někdy bývá v odborné literatuře mylně uváděno, že se jedná o opožděný vývoj řeči. Rozdíl 

je v tom, že u opožděného vývoje řeči totiž zvažujeme dosažení pomyslné normy řečových 

schopností. Kdežto vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči v závislosti 

na rozsahu postižení. To znamená, že úvahy o nabytí normy řečového vývoje jsou značně 

spekulativní (Peutelschmiedová, 2003). 
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3 Podmínky inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole 

Škodová a Jedlička (2007, s. 139) uvádějí: „Vstup do školy je první velkou změnou 

v  životě dítěte. Kromě řečových a intelektových předpokladů vyžaduje přiměřenou citovou 

zralost, soustředěnost a systematickou práci. Tyto schopnosti většině dysfatických dětí 

v příslušném věku v důsledku nerovnoměrného vývoje chybí. Ve věku šesti let jsou 

zpravidla školsky nezralé.“ 

Školní zralost je posuzována pediatrem a psychologem. Dále také v úzké spolupráci s 

dalšími odborníky lékařských i nelékařských oborů. Šturma (1997) uvádí několik faktorů, 

na kterých závisí rozhodnutí o vstupu do školy: 

- věk (prvotním a rozhodujícím kritériem v ČR), zdravotní stav a tělesný vývoj, 

podnětnost výchovného prostředí a rozdíly mezi chlapci a dívkami; 

- školní požadavky; 

- psychická zralost – zralost rozumových a kognitivních funkcí a schopností, dále 

sem patří také kresba, citová a sociální zralost a pracovní vyspělost,. 

Školní nezralost má několik příčin, které se u dětí s vývojovou dysfázií často kombinují a 

dále vstup do školy komplikují (Škodová, Jedlička, 2007). 

Lang a Berberichová (1998) uvádějí faktory, na které je zapotřebí brát ohled, jelikož jsou 

důležité pro úspěšné přijetí a zařazení jedince se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžného školního prostředí. Tyto faktory ve velké míře ovlivňují proces začlenění 

(inkluze) žáka. Velice důležité je zhodnocení celkové situace žáka, tato situace je totiž u 

každého žáka jiná a u každého dítěte se SVP individuální. Důraz by měl být kladen také na 

přípravu celé školní komunity, ta zahrnuje samozřejmě vedení školy, pedagogické 

pracovníky, ale i žáky a také jejich rodiče. Poslední je faktor, který úspěšný proces inkluze 

hodně ovlivňuje a měl by být na prvním místě. Je důležité se zamyslet, než škola přijme 

nějakého jedince se speciálními vzdělávacími potřebami nad tím, jaké postoje má škola a 

jejich pracovníci k inkluzi. 

Realizace a vytváření inkluzivního prostředí školy je proces, během něhož je důležité 

opírat se o několik pilířů. Loreman (2007, in Květoňová, Prouzová, 2010, s. 11) uvádí 

sedm základních pilířů pro inkluzivní vzdělávací praxi, tyto pilíře by se měly navzájem 
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doplňovat a vzájemně spolupůsobit: „1. pilíř: Pozitivní postoje, 2. pilíř: Podpůrné postupy 

a vedení, 3. pilíř: Výzkumem ověřovaná školní praxe, 4. pilíř: Flexibilita vzdělávacího 

programu, 5. pilíř: Zapojení komunity do života školy, 6. pilíř: Důsledná a smysluplná 

reflexe školní praxe, 7. pilíř: Nezbytná odborná příprava a informační zdroje“. 

Každé dítě má svoje unikátní osobnostní charakteristiky, kterými disponuje.. Do těchto 

charakteristik řadíme i schopnosti, zájmy a dovednosti, ale také různé vzdělávací potřeby 

(Tannenbergerová, 2016). V inkluzivní škole by se mělo o žácích uvažovat jako 

o  osobnostech svébytných a také podle toho by se s nimi mělo zacházet. V žádném 

případě by nemělo být zdůrazňováno postižení. Každý člověk, každé dítě a každý žák má 

své speciální potřeby, ačkoliv handicap mají jen někteří. Lidé vždy byli, jsou a také i 

nadále budou rozdílní. Každý máme své ,,slabé“ stránky a ,,silné“ stránky. Někdo je 

silnější, jiný rychlejší, někomu jde lépe matematika, jinému čeština, někdo lépe vidí, někdo 

vidí hůře. Inkluzivně orientovaná škola by měla mít za úkol silné stránky rozvíjet a slabší 

stránky zase podporovat, a to u všech žáků bez rozdílu. Měli by se snažit jim pomáhat 

na cestě k tomu, aby se z nich staly osobnosti, které své přednosti znají a znají i své 

slabiny, uvědomují si své hranice i možnosti a chápou hodnotu ostatních lidí, ale hlavně tu 

svou. Též Tannenbergerová (2016, s. 36) uvádí, že „inkluze stojí na uznání celostního 

obrazu člověka a světa,…“. 

 

Inkluzivní škola  

Inkluzivní nebo inkluzivně orientovaná škola. Tento pojem byl dříve chápán ve smyslu 

škola, která umožňuje začlenění žáků se SVP. Vnímání těchto pojmů se postupem času 

rozšiřuje. Inkluzivně směřovaná škola by měla sloužit jako prostor, který je vhodný pro 

realizaci principu spravedlivých vzdělávacích příležitostí. Měla by být prostředím vítajícím 

a respektujícím odlišnosti. Nezáleží na tom, zda se jedná o náboženské, jazykové, fyzické, 

etnické nebo jiné rozdíly, důležité je jen pohlížet na ně jako na zdroj rozvoje a inspirace 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009).  

„V inkluzivní škole jde o společné vyučování v heterogenních třídách, tedy ve třídách, 

jejichž žákovská heterogenita je dána různým stupněm potřeby podpůrných opatření 
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jednotlivých žáků, různou aktuální úrovní jejich vývoje a jejich různou výchozí situací v 

procesu učení, je dána i jejich rozdílnou řečí, náboženstvím, kulturou a dispozicemi.“ 

(Feuser, 1991, s. 137, in Hájková, Strnadová, 2010, s. 106)   

Je vhodné se zamyslet nad následujícími body, jestliže se chceme zaměřit na to, jak by 

měla správně vypadat inkluzivně orientovaná škola: 

- individuální přistup ke každému, učitelé musí ke každému žákovi přistupovat 

rozdílně a na základě jeho potřeb, netýká se to jen výuky, ale i celé organizace a 

filosofie školy, každý žák je jedinečná osobnost; 

- každý žák má vlastní vzdělávací strategii, tato strategie se ohlíží na jeho potřeby, 

schopnosti, zájmy, handicapy i talenty; 

- prioritní je, aby bylo během výuky každému žákovi využití jeho potenciálu 

umožněno;  

- heterogenita žáků je brána jako inspirace a pozitivum, není považována za problém 

či přítěž, naopak je prospěšná v rozvoji respektu k ostatním i sobě; 

- žáci nejsou rozdělováni na ty s postižením nebo se speciálními vzdělávacími 

potřebami a na ty intaktní, nejsou ani nijak kategorizováni na ty s handicapem a bez 

handicapu – zkrátka všichni jsou si rovni; 

- hlavní cíl je připravit žáky na budoucnost, jejíž součástí je úspěšný, kvalitní, 

naplněný život a připravit je na vstup do společnosti, která bude mít předpoklady k 

fungování v inkluzivně orientovaném prostředí (Tannenbergerová, 2016). 

 

Individuální vzdělávací plán jako součást vzdělávání integrovaných žáků  

V běžné škole se provádí integrativní podpora mnoha způsoby. Lze rozdělit v zásadě dle 

míry setkávání mezi žáky bez postižení a s postižením v běžné škole. Dále také dle 

příslušného podílu speciálně pedagogické podpory u jednotlivých žáků. V zásadě je ale 

potřebné a nejdůležitější stanovit individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky nezávisle 

na místě vzdělávání (resp. na místě realizace speciálně pedagogické podpory), tím je 

možné zajistit naplnění individuálních vzdělávacích potřeb žáka (Bartoňová, Vítková, 

2007). „Individuální vzdělávací plán je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se 
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podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi 

učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho rodiči 

(zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra“ (Zelinková, 2001, s. 172). 

 

3.1 Žák s vývojovou dysfázií na běžné ZŠ 

Již při vstupu dítěte do školy je důležité, aby bylo dostatečně sociálně i osobnostně zralé. 

Velkou překážkou jsou ve školním věku nedostatečně rozvinuté řečové schopnosti. Dítě 

znevýhodňují při klasifikaci, jelikož vědomosti jsou převážně hodnoceny na základě 

ústních odpovědí. Začnou se projevovat potíže ve čtení a také nedostatečná úroveň 

rozumění. Pro děti staršího věku je těžké učit se z učebnic. Také je pro ně obtížné osvojit si 

větší objem obsahově náročného učiva v naukových předmětech a samozřejmě i množství 

nových abstraktních pojmů v chemii, fyzice apod. Děti si postupně začnou uvědomovat 

svoje odlišnosti a nedostatky od intaktních vrstevníků. Mohou vznikat pocity méněcennosti 

na základě komunikační neobratnosti společně s neúspěchy ve škole a učení. Může dojít 

k omezování přirozených kontaktů a následně může být dítě dokonce vyloučeno ze 

společnosti/kolektivu. Děti se připravují na výběr budoucího povolání právě během školní 

docházky. Při výběru jejich povolání hraje rozhodující úlohu prospěch a jejich 

komunikační nedostatky. Klíčovou a hlavní roli hraje volba školy a také podmínky, 

v jakých probíhá vzdělávání (Škodová, Jedlička, 2003).  

Oblasti, v nichž mají děti s vývojovou dysfázií potíže, vymezuje Lejska (2003, In 

Klenková, 2006). Je zde vyžadována tvorba IVP. Jedná se v první řadě o oblast fonetické a 

fonologické realizace hlásek, narušenou schopnost řazení pořadí slabik do slov, 

nesrozumitelnost řeči pro okolí a syntaktického spojování slov do větných celků. Je také 

narušena schopnost rozeznat klíčová slova k pochopení smyslu sdělení a schopnost udržet 

dějovou linii. Dochází k poruše jemné motoriky, lateralizace a krátkodobé paměti. Dále 

k poruše percepce zrakových, rytmických a hmatových podnětů, kresebného projevu. Je 

možné, že se vyskytnou i specifické poruchy učení. U dítěte s vývojovou dysfázií je 

typický projev malá aktivní zásoba.  



28 

 

Klíčovým bodem pro komunikaci s žáky s vývojovou dysfázií je pochopení podstaty 

jejich komunikačních a následně také vzdělávacích obtíží. Je důležité zůstat při 

komunikaci zvýšeně empatický a velice trpělivý. Vhodné je užívat při komunikaci systém 

alternativní a augmentativní komunikace. Umožnit žákovi prezentovat a ukazovat své 

znalosti nejen verbálně, ale i jakkoliv jinak, je opravdu nezbytné. Obtíže při čtení a potíže s 

porozuměním čteného textu by měly být tolerovány. Je důležité zvyšování koncentrace 

pozornosti dítěte, např. atraktivností úkolů nebo různou motivací. S využitím časových 

schémat nebo vizualizovanými denními rozvrhy můžeme zmírnit problémy 

v časoprostorové orientaci a sníženou schopnost udržet dějovou linii. Důležitá je 

samozřejmě reedukace v oblasti dyspraxie a dyslexie. Žákovi je možné pomoci při 

orientaci obrázky, zvýraznění klíčových slov a symboly (Bendová, 2011).  
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4 Žák s narušenou komunikační schopností v běžném vzdělávacím 

proudu 

4.1 Cíle výzkumného šetření 

Praktická část bakalářské práce vznikla díky svolení Mgr. Jiřiny Linajové, která působí na 

ZŠ Přemyslovců Louny jako školní speciální pedagog. Rodiče všech dětí, které jsou 

prezentované v jednotlivých kazuistikách souhlasili s účastí na tomto výzkumu. Byl s nimi 

sepsán informovaný souhlas. 

Výzkumný problém: Jaký je průběh a podoba inkluze a integrace u dětí s narušenou 

komunikační schopností na prvním stupni běžné ZŠ?  

Hlavní cíl: Cílem výzkumného šetření bylo zpracovat kazuistické studie třech žáků 

s narušenou komunikační schopností navštěvujících první stupeň ZŠ Přemyslovců Louny. 

Na základě těchto kazuistik shrnout poznatky z oblasti inkluze, integrace a narušené 

komunikační schopnosti. Následně se pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy 

obsahu vzdělávání a vlastní doporučení na změnu výuky. 

Dílčí cíle: 

V souladu s hlavním cílem byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou podmínky integrace žáků s narušenou komunikační 

schopností na prvním stupni základní školy. 

2. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou výhody, popřípadě nevýhody inkluzivního vzdělávání na 

konkrétní základní škole. 

3. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků 

s narušenou komunikační schopností. 

4.2 Výzkumný vzorek 

Pro výzkum jsem potřebovala tři žáky s narušenou komunikační schopností, kteří se 

vzdělávají na běžné základní škole, v nejlepším případě z prvního stupně ZŠ. Výzkum byl 

realizován na běžné Základní škole Přemyslovců v Lounech, která se nachází v Ústeckém 

kraji. 
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4.3 Metody výzkumu 

Empirická část bakalářské práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, které bylo 

zpracováno s využitím kvantitativní i kvalitativní formy výzkumu.  

Z kvalitativního výzkumu byla zvolena metoda pozorování a rozhovoru. Pozorování je 

zaměřeno na tři žáky z prvního stupně s narušenou komunikační schopností. Jediným 

stanoviskem bylo, že se kazuistika musí týkat žáků z prvního stupně běžné ZŠ. Pozorovala 

jsem, jak se žáci chovají během vyučování i o přestávkách. Dále jsem se zaměřila na to, 

jaké mají problémy, jak moc je jim výuka přizpůsobena a jaká je spolupráce s pedagogy a 

asistenty pedagoga. O přestávkách jsem měla možnost sledovat žáky a díky tomu zjistit, 

jaký je jejich vztah i s ostatními spolužáky. 

Rozhovory byly vedeny s třídními učitelkami, asistenty pedagoga a hlavně se školní 

speciální pedagožkou, která s dětmi pracuje nejčastěji individuálně. Zajímala jsem se 

především o to, jaká je znalost pedagogů z oblasti narušené komunikační schopnosti a jaké 

jsou jejich názory na konkrétní žáky. Školní speciální pedagožka mi pomohla 

zprostředkovat důležité informace o žácích, které mi byly velkým přínosem při psaní této 

bakalářské práce. Jednalo se například o individuální vzdělávací plán a doporučení 

ze školského poradenského zařízení. Pomohla mi také získat informovaný souhlas 

od rodičů pozorovaných žáků. Při výzkumu jsem se snažila navrhnout také určité změny, 

které by mohly pomoci žákům při jejich vzdělávání a usnadnily jim ne příliš lehkou cestu, 

která je na běžné základní škole čeká.  

Dále bylo provedeno výzkumné šetření prostřednictvím dotazníků. Do vybrané školy bylo 

osobně doručeno celkem 54 dotazníků na 1. i 2. stupeň mezi pedagogy, asistenty pedagoga 

a vedení školy. Vyplnění dotazníků bylo zcela dobrovolné, návratnost dotazníků byla 

bohužel velice nízká, proto je tento výzkumný projekt pouze podpůrný a nelze z něho 

vycházet. Původně mělo být výzkumné šetření provedeno i s rodiči žáků, ale málokdo 

souhlasil nebo měl zájem se zúčastnit, z důvodu vytíženosti nebo nezájmu, proto jsou 

respondenti pouze z pedagogického sboru, kteří rádi vyhověli mým požadavkům. 

Kvantitativní část má v práci spíše doplňkovou úlohu, pro  rozšíření poznatků o postoje a 

názory vyučujících, těžištěm práce je kvalitativní výzkum. 
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4.4 Místo šetření 

Výzkumné šetření bylo provedeno na přelomu roku 2018/2019 až květen 2019 na Základní 

škole Přemyslovců v Lounech. Škola poskytuje základní vzdělávání (běžné třídy základní 

školy) a speciální vzdělávání (speciální třídy se zaměřením na specifické poruchy učení a 

chování). Tato škola byla vybrána z důvodu, že jsem zde několikrát absolvovala praxi a 

věděla jsem, že školu navštěvuje velký počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Znám dobře školu, pedagogický sbor i žáky. Bylo možné do školy docházet kdykoliv, 

provádět výzkumná šetření a podílet se na vyučování. To bylo pro praxi a vypracování této 

práce velice přínosné. 

 

4.5 Kazuistiky 

4.5.1 Kazuistika 1 – Lukáš 

Chlapec Lukáš je narozený  4/2011 a dochází do 2. třídy základní školy. Speciálně-

pedagogické centrum vydalo doporučení školského poradenského zařízení. Je stanoveno 

podpůrné opatření 3. stupně a organizační forma vzdělávání s IVP. Dne 20. 9. 2018 bylo 

na základně vyšetření, metodické návštěvy, hodnocení školy, rozhovoru se zákonným 

zástupcem a výchovným poradcem vyhodnoceno současné nastavení PO a IVP jako 

nedostatečné. 

Chlapec docházel do MŠ speciální, čerpal OŠD a spolupracuje s klinickým logopedem. 

Dle aktuální lékařské zprávy pedopsychiatra je u žáka zaznamenán nerovnoměrný vývoj, 

ADHD a tendence k negativismu. Je nevyzrálý, s omezenými limity ve vzdělávání a jeho 

tempo je pomalé. 

Sluchová percepce: analýza a syntéza – jen občas zvládá některé otevřené slabiky, 

neodliší ve slově první slabiku ani písmeno. Sluchem slova shodná a odlišná vůbec 

nerozlišuje, neví, co je po něm požadováno. Rytmicitu vůbec nechápe. Ve verbálním 

projevu je Lukáš málomluvný, pokud hovoří, řeč je často nesrozumitelná, objevují se 

echolálie. 
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Logopedické vyšetření a speciálně pedagogické vyšetření – jedná se o žáka se smíšenou 

vývojovou dysfázií. Má těžkou symptomatiku a hraniční rozumo vé schopnosti. Lukáš má 

závažné narušení komunikačních schopností ve všech rovinách. Řeč je zcela 

nesrozumitelná. Lukáš používá posunky, nedokáže se domluvit, navázat kontakt s dětmi 

ani dospělými. Nedokáže vyjádřit své potřeby. Pokud je takto „zahnaný do kouta“, 

projevuje se nevhodným chováním. Velmi závažně je narušené porozumění verbálním 

instrukcím, kdy Lukáš nerozumí pokynům, pracovním instrukcím a běžným výrazům. 

Osvojil si pouze každodenní opakující se pokyny. 

Dle psychologického vyšetření je jeho intelektový výkon na hranici LMR a podprůměru 

při značně nerovnoměrném rozložení intelektových schopností. Objevuje se výrazné 

oslabení složky verbální – výrazně vázne porozumění verbálnímu projevu. Chudá je slovní 

zásoba, myšlenkové zobecňování, abstraktně logické myšlení, vázne aktuálně auditivní 

mechanická paměť, velmi nízká je všeobecná vědomostní úroveň a informovanost. 

Vzhledem k těžké symptomatice a výši intelektu chlapec nezvládá učivo 1. ročníku. 

Úroveň dovedností je pod úrovní věku. Učivo, které si osvojil, je pouze mechanické. Je 

unavený, apatický, motivace pro učení je malá. Po dobu výzkumného šetření ani nečte, 

nepíše, nepamatuje si probraná písmena (jen jejich části). Nezvládá analýzu a syntézu 

žádné slabiky, výrazně je oslabený i fonematický sluch, rytmicita, prostorová a 

časoprostorová orientace, počítá mechanicky a s chybami. 

Vzhledem k Lukášovým diagnózám byla rodičům opakovaně doporučena Logopedická 

škola v Měcholupech, ale oni stále preferují vzdělávání na stávající ZŠ. Je  překvapující, že 

rodiče chlapce nedali na doporučení školy ani ŠPZ, přestože museli vědět, jaké problémy 

chlapec ve škole má. Já bych doporučila snížit výukové požadavky na úroveň minimálních 

výstupů. 

Lukáš má potíže se zvládáním školního režimu, v 1. pololetí dostal i napomenutí třídního 

učitele za nevhodné chování. Do výuky se promítá řečová vada a ADHD. Ve výuce 

pracuje podle IVP, s podporou asistenta pedagoga, navštěvuje pedagogickou intervenci, 

využívá přehledy učiva, pracuje pod přímým dohledem, dostává navýšený čas na plněni 

úkolů. Nemá upevněné tvary písmen, píše nad a pod linku. Opisy a přepisy nezvládá, jen 

napodobuje předepsaný text. Čte nejistě, hláskuje, slova odhaduje, chybovost je opravdu 
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vysoká. Reprodukci zatím nezvládá. Počítá pomocí prstů, teček, počítadla, numerace není 

zvládnutá. V hodinách je často nepozorný. Během přestávek hodně zlobí. Je pasivní, velmi 

pomalý, nestihá tempo ostatních. Zkrácené úkoly nezvládá vypracovat ani pod dohledem a 

s dopomocí asistenta. Pracovní úsilí je nestálé, většinou bez zájmu.  

Z důvodu řečové vady gestikuluje, využívá posunky, nekomunikuje s dětmi ani 

s dospělými. Objevují se výkyvy v náladách, bývá vzdorovitý. Stojí mimo kolektiv, dříve 

měl prý sklony k agresivitě. Během šetření se chování o něco zlepšilo. Chlapec je od ledna 

medikován. Je nesamostatný, neochotný pracovat. Při práci vyžaduje neustále dohled a 

dopomoc. Práci málokdy dokončí, ničí ji nebo poškozuje. Během dne je patrná únava. 

Rodina má sice snahu situaci řešit, ale stále si stojí za vzděláváním v běžné ZŠ.  

Na konci šetření - Maminka si je vědoma, že Lukáše má potíže se zvládáním výuky. 

Denně s ním doma pracují, pravidelně čtou a pracují podle pokynů paní učitelky. 

Pravidelně dochází ke klinickému logopedovi. Mamince bylo opakovaně doporučeno jako 

optimální řešení Logopedická škola v Měcholupech, Lukáš je však silně fixovaný na 

rodinu. Byla řešena i možnost opakování 2. třídy, ale maminka příliš nesouhlasila, byla by 

ráda, kdyby chlapec neměnil kolektiv.  

Díky spolupráci se školní speciální pedagožkou jsem měla možnost zúčastnit se speciálně 

pedagogického vyšetření dítěte. 

Vlastní šetření: Lukáš přichází zamračený, ale bez protestů. Beze změny v mimice je po 

celou dobu. Usedá na okraj židle, má tendenci sedět stranou a velké potíže s navázáním 

očního kontaktu. Spolupráce je velmi problematická z důvodu výrazně sníženého 

porozumění, které se pohybuje hluboko pod hranicí věku. Chápe jednoduché, každodenně 

se opakující pokyny typu: Vezmi si tužku/pero. Posad' se. apod. Při pokynu – vytáhni 

z tašky sešity - vyloví peníze z penálu, rozloží je na stole a čeká. Velmi pomalé je 

zpracování informací, dlouho mu trvá, něž pochopí, co se po něm požaduje a začne 

pracovat. Často se objevují echolálie pokynů. Je patrné, že školní nároky na něho kladené 

nezvládá. 



34 

 

V návaznosti na předešlé šetření a zjištění by bylo vhodné, aby byl žák podroben 

foniatrickému a neurologickému vyšetření, zda jeho narušené komunikační schopnosti 

nesouvisí mimo jiné např. i se sluchovým postižením. 

 

4.5.2 Kazuistika 2 – Adam 

Chlapec jménem Adam, narozený 12/2010 navštěvuje 3. třídu běžné základní školy. Dle 

doporučení ŠPZ má 3. stupeň PO. Organizační forma je vzdělávání s IVP. Adam přestoupil 

z Logopedické školy v Měcholupech. Zaškolení Adama v běžné ZŠ je značně 

problematické. Je u něj typická chudá slovní zásoba, agramatismy, artikulační neobratnost, 

patlavá mluva, místy na hranici srozumitelnosti  

Chlapec potřebuje odbornou speciální logopedickou péči. Dle vyšetření klinického 

logopeda se též jedná o žáka s vývojovou dysfázií, má závažné narušení komunikačních 

dovedností. Dále ADHD, hyperkinetická porucha chování. Snížené intelektové schopnosti 

jsou celkově do oblasti podprůměru. Vzhledem k opožděnému vývoji řeči je nápadně 

oslabena složka verbální, kde jsou jeho schopnosti až v oblasti lehké mentální retardace. 

U chlapce je zaznamenána chudá slovní zásoba, agramatismy, artikulační neobratnost, 

patlavá mluva, jen místy na hranici srozumitelnosti. Je výrazně oslabená sluchová 

percepce, prostorová a časoprostorová orientace – dají se předpokládat potíže 

se zvládáním učiva na ZŠ. Dorozumívání s chlapcem je stále složitější, protože jeho řeč je i 

nadále velmi obtížně srozumitelná. Přetrvává malá slovní zásoba, chlapec odpovídá často 

jen jednotlivými slovy nebo v jednoduchých větách. Během svého šetření jsem si všimla, 

že se často dorozumívá i neverbálně, pomocí různých gest. Je výrazně oslabená oblast 

porozumění, zejména dvoustupňových pokynů. Velice patrné jsou značné výkyvy 

ve výkonu, pomalé tempo, sklon k únavě. Dle sdělení maminky docházejí ke klinickému 

logopedovi, náprava probíhala i v rámci mateřské školy.  

Adam má přiděleného sdíleného asistenta pedagoga. Je mu zajištěna individuální pomoc 

při zprostředkování učební látky. Asistent podporuje žáka ve zvládání organizační stránky 

výuky. Podílí se na plánovaném zkoušení a na psaní písemných prací. Pomáhá mu zvládat 

zadané úkoly a rozvíjí dané kompetence. Za mého působení ve škole asistent velice dobře 

spolupracoval s pedagogickými pracovníky při výchovně – vzdělávacích činnostech. 
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Podílel se na vytváření podmínek za využití specifických metod práce. Je důležité vést 

žáka a učit ho samostatnosti. Zároveň věřím, že je dobré poskytovat žákovi podporu 

o přestávkách a dopomáhat mu k účelnému využívání volného času. Adam má přiřazeného 

asistenta pedagoga na dvacet hodin týdně a stupeň podpory 3. Zároveň dochází do ŠZ 

zřízeného při škole na deset hodin týdně.  

 

4.5.3 Kazuistika 3 – Markéta 

Dívka jménem Markéta je narozena 6/2008 a je žákyní 5. třídy běžné základní školy. 

Stejně jako žáci v předchozích dvou kazuistikách má 3. stupeň PO a formu vzdělávaní 

s IVP. Markéta je dívka s diagnostikovanou vývojovou dysfázií, s poruchou pozornosti a 

hyperaktivitou v kombinaci s emoční instabilitou, pohotovostí k úzkostné reaktivitě a 

sníženou odolností vůči zátěži. Ve výuce se projevují specifické poruchy učení v českém 

jazyce (dysortografie, dyslexie, grafomotorické obtíže) a v matematice (dyskalkulie). 

Markéta spolupracuje s asistentkou pedagoga a dále pro výrazné obtíže při psaní používá 

ve výuce notebook. 

Z psychologického vyšetření vyplývá, že do školního výkonu dívky významně zasahují 

obtíže ve zrakově pohybové oblasti, snížená schopnost koncentrace pozornosti a obtíže 

spojené s vývojovou dysfázií. K silným stránkám dívky patří především schopnost 

porozumět sociálním situacím, a proto je dle mého názoru důležité, aby se Markéta 

ve školním kolektivu cítila dobře. Při individuálním kontaktu s dospělou osobou se dobře 

dařilo směřovat její pozornost k práci na předpokládaných úlohách. 

Během působení na škole a výzkumného šetření docházelo k pomalému příznivému 

posunu např. v českém jazyce v oblasti čtení. Oblast psaní byla a je i nadále výrazně 

problematická, pro dívku náročná. Školní výkony jsou též nadále ovlivňovány vývojovou 

dysfázií. Sledovaný výkon čtení spadá do pásma specifické poruchy učení – dyslexie. 

Psaní je ztíženo výraznou SPU – dysgrafií a dysortografií. Všimla jsem si, že 

problematicky je ve škole vnímáno chování Markéty. Dívka je velmi citlivá k nežádoucím 

projevům ze strany spolužáků – dle jejího sdělení spolužáci reagují na její 

nedostatečnost. Dívka má snížený cit pro hudbu, sníženou motorickou koordinaci a tyto 

nedostatečnosti bývají příčinou jejího pocitu kritiky od kolektivu ostatních dětí. 
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Matka velmi zvažovala, která škola bude pro dceru od příštího roku vzhledem ke 

komunikačním obtížím a ADHD nejvhodnější. Markéta má při výuce podporu asistenta 

pedagoga, která se prokázala jako velmi vhodná. Dívka potřebuje častou zpětnou vazbu, 

pochvalu i za snahu. Během výzkumného šetření dívka častěji vypracovává doplňovací 

cvičení, pracuje s počítačovými programy, při výuce používá notebook a to především pro 

zvládání psaní. Byla zařazena do dvou hodin předmětu speciálně pedagogické péče, 

zaměřené na posilování oslabených specifických funkcí. 

Vlastní šetření: Během svého šetření jsem se zaměřila hlavně na řeč a jazyk. Markéta 

dobře rozuměla zadávaným instrukcím. V souladu s věkovou normou dokázala tvořit 

nadřazené pojmy na verbální rovině. Rozvoj slovní zásoby (schopnost vysvětlit, co které 

slovo znamená) přibližně odpovídal věku dívky. Naopak ale funkce sluchové diferenciace 

je nezralá, dívka chybovala při určování, jakými hláskami se odlišují podobně znějící 

slova. Funkce sluchové analýzy a syntézy jsou již rozvinutější, přetrvává jejich oslabení, 

což lze dle názorů speciálního pedagoga od předešlého výkonu posuzovat jako příznivý 

posun. 

Na konci šetření se řečové schopnosti Markéty zlepšují. Dívka postupně zvládá artikulaci 

všech hlásek. Vlivem symptomů vývojové dysfázie je patrný snížený mluvní apetit, 

verbální projev je i nadále chudší. Markéta nemá tendence k bohatému vypravování. Její 

komunikaci je třeba podporovat otázkami a vedením rozhovoru. Ve spontánní řeči se 

vyskytují v určité míře obtíže s výslovností složitějších gramatických struktur, přetrvává 

snížená artikulační obratnost a sykavková asimilace. 

 Z důvodů výrazných obtíží koordinace pohybu jemné motoriky i snížené celkové 

pohybové obratnosti bylo matce doporučeno, aby Markéta absolvovala neurologické 

vyšetření. 
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4.6 Dotazníkové šetření 

Kvantitativní část je v práci uváděna jako doplnění – rozšíření poznatků o postoje a názory 

vyučujících, netvoří těžiště práce. V této kapitole jsou podrobněji rozebrány otázky 

obsažené v dotazníku (viz. Příloha č. 1). U otázek, které jsou otevřené, jsou vždy vypsány 

nejčastější odpovědi, které respondenti uváděli. Uzavřené otázky jsou vyznačeny 

v procentech pro lepší přehlednost. Jak bylo již uvedeno, návratnost dotazníků byla 

bohužel velice nízká, proto je tento výzkumný projekt pouze podpůrný, nelze z něho 

vycházet. Zpracování dotazníků je tedy shrnuto v následujícím textu. 

Do vybrané školy bylo osobně doručeno celkem 54 dotazníků na 1. i 2. stupeň mezi 

pedagogy, asistenty pedagoga a vedení školy. Výzkumného šetření se zúčastnilo 27 

respondentů, návratnost dotazníků byla tedy 50 %. Výzkumný vzorek nelze považovat za 

reprezentativní, ale i přesto ho ve své práci uvádím, jelikož si myslím, že je důležité znát 

názory pedagogů a pracovat s nimi. Pro moji práci byly názory pedagogů přínosné. 

 

4.6.1 Výsledky a vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že vyplněné dotazníky zaslaly zpět pouze ženy, tedy 

100 %. Věkové rozmezí mezi 26-40 let věku, věkový průměrný okolo 40 let. Na celé škole 

je jen 5 mužů pracujících jako pedagog, proto se dalo předpokládat, že většina dotazníků 

bude navrácena od žen. Nejčastější odpovědi byly od pedagogů školy, celkem 22 (81,48%) 

a zbylé odpovědi zaslali zpět asistenti pedagoga, tedy 5 (18,51%). Jak již bylo uvedeno, 

výzkumného šetření se zúčastnilo pouze 27 respondentů z 54, návratnost dotazníků byla 

tedy 50 %. Soudím, že to bylo hlavně z důvodu vytíženosti ostatních pedagogů. 100 % 

respondentů uvedlo i stupeň, na kterém působí. Větší počet asistentů pedagoga je z 1. 

stupně školy, výsledky pedagogů byly velice vyrovnané. Průměr počtu dětí ve třídě na 

škole byl 20 žáků, na 1. i 2. stupni. I přesto, že se jedná o běžnou základní školu, která má 

k dispozici i třídu pro žáky se SVP, odpovědělo 14 respondentů (51,85 %), kteří jsou 

třídními učiteli na škole, že mají ve třídě žáka se SVP nebo s postižením. Nejčastější 

odpovědi na otázku, o jaké znevýhodnění či postižení se jedná, byly ADHD, poruchy 

autistického spektra (PAS), narušení komunikačních schopností, sluchové a zrakové 

postižení. Nejčastěji žáci s IVP a 1. stupeň PO. Velmi malé množství pedagogů 
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odpovědělo, že mají ve své třídě asistenta pedagoga, pouze 3 (11 %). Dle mého názoru to 

je vzhledem k velkému počtu žáků se SVP, kteří se na škole vzdělávají, opravdu malé 

množství! 

Více jak polovina dotazovaných, konkrétně 18 (66,6 %) považuje asistenta pedagoga při 

výuce jako rušivý element ve své třídě. Dovolím si citovat jedno konkrétní vyjádření 

od pedagožky 2.stupně, která pracuje jako třídní učitelka v 7. třídě. Jedná se o otázku č. 7 - 

Je podle Vás asistent ve třídě rušivým elementem nebo spíše přínosem? - „Velmi záleží na 

tom, kolik dětí má na starosti, na kvalitě jeho práce, kolik dětí je celkem v dané třídě, jak 

velké je postižení dítěte/dětí… Já mám na druhém stupni ve třídách 3 asistenty pedagoga a 

přínosem je pouze jeden asistent, ostatní mě ve třídě při výuce ruší.“ S touto odpovědí 

musím souhlasit, jelikož jsem byla sama několikrát během svého šetření svědkem, že 

asistent při výuce rušil pedagoga a zbytek třídy. Velice tedy záleží na kvalitě práce 

asistenta a jeho předpokladech pro tuto práci. Samozřejmě je přínosem pro žáka, který 

potřebuje jeho pomoc, ale ohledy by se v rámci inkluzivního vzdělávání měly brát 

na všechny. 

Celkem 18 pedagogů (66,6 %) z celkových 27 se shodlo na tom, že má dostatek času 

věnovat se žákovi se SVP nebo s postižením a také ve stejné míře intaktním žákům jen za 

předpokladu, že je v dané třídě pouze jeden, max. dva žáci s nějakým postižením a hlavně 

kvalitní asistent. Na otázku, zda narušuje vyučování přítomnost žáka se SVP, velká část 

respondentů odpověděla, že ano, konkrétně 20 (74,07 %), pokud má žák 2. stupeň PO, IVP 

a zrakové či sluchové postižení. 

Otázky 10, 11, 12 byly otevřené a jelikož se odpovědi jen málokdy lišily, rozhodla jsem se 

citovat odpověď, která byla nejvýstižnější a shrnovala spoustu odpovědí ostatních 

respondentů. Otázka č. 10 – Jaké výhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? ,,Vyučovací 

hodina má pouze 45 minut a není prostor výklad látky několikrát opakovat, graficky 

znázorňovat nebo jinak doplňovat, zvlášť pokud máte ve třídě děti nadané, které to pak 

brzdí a zdržuje. Výhody jsou, že každé dítě má stejnou šanci na vzdělání a postavení ve 

společnosti.“ 

Otázka č. 11 – Jaké nevýhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? „Dle mého názoru 

inkluzivní vzdělávání nebyla dobrá volba. Děti s postižením mají svůj prostor ve školách 
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jim určeným, kde se jim věnují odpovídající pedagogičtí pracovníci a jsou tam Šťastné! 

Možná si někteří rodiče mysleli, že by jejich dětem bylo v normální ZŠ lépe, mezi zdravými 

vrstevníky, ale záhy zjistili, že opak je pravdou. Jejich děti chodí domů vystresované, 

nervózní, nešťastné a nemají žádné výsledky a pochvaly. Znám řadu rodičů, kteří již svůj 

názor přehodnotili a hledají si pro své děti odpovídající školy. Já bych nechala žáky na 

těch úrovních škol, kde byli, neboť dlouhodobým vývojem se to ukázalo jako nejlepší 

řešení. Po ZŠ bych jim umožnila najít odpovídající učební obor a připravila bych je na 

vstup do života. Jedině tak mohou prožít naplněný a spokojený život.“ Neztotožňuji se 

s názorem, že inkluzivní vzdělávání nebyla dobrá volba, ale i přesto tuto odpověď ve své 

práci uvádím a rozhodla jsem se ji trochu rozvést. Rozumím tomu, proč tolik respondentů 

odpovědělo na tuto otázku podobně. Jedná se o menší ZŠ, na které je opravdu velké 

množství dětí, kteří mají nějaký druh znevýhodnění. Asistentů pedagoga na škole není moc 

a podmínky pro pedagogy tak nejsou úplně ideální.  

Otázka č. 12 – Jaký je Váš názor na inkluzi žáků s narušenou komunikační schopností 

do běžné ZŠ? „Ostatní žáky přítomnost žáků s narušenou komunikační schopností brzdí a 

zdržuje, zvlášť pokud jsou přeplněné třídy. Záleží ale hlavně na míře postižení. Inkluze 

těchto dětí má význam, pokud není zároveň snížen intelekt nebo se nejedná o dítě 

s kombinovanou vadou.“ 

Téměř všichni respondenti, celkem 25 (92,59 %) si myslí, že inkluzivní vzdělávání závisí 

na kvalitě profesní přípravy učitelů. „Vše se odvíjí od kvality samotného pedagoga, 

přístupu ke vzdělávání žáků, jeho autoritě a dalších schopnostech jedince.“ 

Pouze polovina z dotazovaných (50 %) odpověděla, že si myslí, že inkluzivní vzdělávání 

závisí na zkušenostech a délce praxe. Většina z respondentů, kteří takto odpověděli, byly 

ženy ve věku 18-25 let. 100 % dotazovaných odpovědělo ano na otázky, zda závisí 

inkluzivní vzdělávání na materiálních a finančních podmínkách školy a na úrovni školního 

poradenství. Úspěšné inkluzivní vzdělávání zajisté záleží na finančních podmínkách školy. 

Od toho se odvíjí i počet asistentů pedagoga, počet kompenzačních pomůcek, úpravy 

školy, tříd a přizpůsobení vhodných podmínek. Samozřejmě se dalo předpokládat, že 

na otázku č.17, zda závisí na spolupráci rodiny, odpoví 100 % respondentů rozhodně ano. 

Spolupráce rodiny je jedna z nejdůležitější! Odpovědi na otázku, zda respondenti považují 
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svoji školu za výrazně pro-inkluzivně orientovanou, byly většinou – spíše ano, tedy 22 

(81,48 %). 

Otázka č. 19 vyplývá z celkového hodnocení dotazníků, které se navrátily. 14 

respondentů (51,85 %) odpovědělo, že by jim jejich výuku s žáky se SVP nejvíce 

usnadnilo snížení počtu žáků ve třídě. 8 respondentů (37,03 %) si myslí, že by jim 

pomohlo navýšení asistentů pedagoga a zbylých 5 (18,51 %) by přivítalo přítomnost 

osobního asistenta v hodině. Poslední otázku jsem zařadila z toho důvodu, že mě zajímalo, 

zda škola poskytuje pedagogům a asistentům nějakou přípravu pro inkluzivní vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jelikož i to patří mezi důležité body pro 

úspěšné vzdělávání. 100 % dotazovaných odpovědělo, že ano. „Naše škola nabízí 

pedagogickým pracovníkům celou řadu vzdělávacích seminářů a součástí jsou také 

semináře, které pomáhají při práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.“ 

  

4.7 Výsledky a závěr šetření 

Šetření bylo prováděno na Základní škole Přemyslovců v Lounech. Jedná se o běžnou 

základní školu, ve které se nachází i speciální třídy se zaměřením na specifické poruchy 

učení a chování. Byly zpracované tři kazuistiky žáků, každý z nich má mimo jiné i 

narušenou komunikační schopnost. Ve všech třech případech se objevuje vývojová 

dysfázie. Dále bylo zpracováno dotazníkové šetření. 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zpracovat kazuistické studie třech žáků 

s narušenou komunikační schopností navštěvujících první stupeň ZŠ Přemyslovců Louny. 

Na základě těchto kazuistik shrnout poznatky z oblasti inkluze, integrace a narušené 

komunikační schopnosti. Následně se pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy 

obsahu vzdělávání a vlastní doporučení na změnu výuky. 

 

Kazuistika 1 

Lukášovi by vyhovovalo vzdělávání ve speciálním školství a i nadále spolupráce 

s klinickým logopedem. Je potřeba dodržovat základní vzdělávací potřeby žáků 
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s vývojovou dysfázií. Dále individuální přistup, vizualizace a strukturalizace. Rozhodně by 

měl být žák podroben foniatrickému a neurologickému vyšetření, zda jeho narušené 

komunikační schopnosti nesouvisí mimo jiné např. i se sluchovým postižením. 

Vhodné jsou například tyto metody výuky: 

• metody slovní (vyprávění, vysvětlování, práce s textem), 

• metody názorně – demonstrační (pozorování, předvádění, instruktáž, práce 

s obrázkovým materiálem…), 

• metody aktivizační (situační metody, řešení různých situací a problémů 

(z reálného života), vysvětlování způsobů řešení, řešení konfliktních situací, 

emocionální působení, rozbíjet aktivní sociální učení, aplikace teoretických 

poznatků apod.), 

• didaktické hry (rozvoj sociálních, kognitivních, kreativních, tělesných, volních 

a estetických kompetencí). 

Je vhodné upravit obsah vzdělávání, jako např. IVP a zařadit osobního asistenta pedagoga. 

Dále je nutná pedagogická intervence ve škole. IVP v českém jazyce, vzhledem 

k problémům, jaké chlapec má, by se měl odvíjet od minimálních výstupů a měl by být 

průběžně rozšiřován podle možností žáka. V matematice a ostatních předmětech je vhodná 

maximální vizualizace učiva, předem žáka seznamovat s klíčovými slovy, vysvětlovat 

učivo co možná nejvíce podrobně a ověřovat si porozumění.  

U chlapce je důležitý rozvoj fonematického sluchu, rozvoj sluchové percepce ( určování 

první a poslední slabiky/hlásky, vyhledávání obrázků podle počáteční slabiky/hlásky, 

jednoduchá analýza a syntéza otevřených slabik, sluchová diferenciace hlásek, práce 

se bzučákem, rozlišování délky samohlásek, napodobení rytmické sestavy apod.) Měl by 

být kladen důraz na rozvoj čtenářských dovedností, orientace v textu, porozumění čteného 

obsahu - nácvik čtení slabik, sloupců slabik a slov podle stupňující se náročnosti. Dále také 

rozvoj pravolevé a prostorové orientace, orientace na ploše (nahoře-dole-vpravo-vlevo), 

orientace na svém těle, orientace v řadě (první-poslední-uprostřed-před/za) a orientace 

na stránkách v učebnicích. Mezi důležité intervence patří také rozvoj písemného projevu-

upevňování správných tvarů písmen s vizuální dopomocí, nácvik diktátů písmen, slabik a 
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slov. Do výuky by měl být zařazen rozvoj jazykového citu, artikulační obratnosti, logické 

myšlení, rozvíjení aktivní slovní zásoby, rozvoj mluveného projevu a slovní zásoby.   

Při čtení je potřeba dbát na rozvoj fonematického uvědomování (např. Hláskář – Elkonin), 

na rozvoj fonematického sluchu, rytmizační cvičení, při nácviku skládání slabik je vhodné 

využít různé barvy – jednu pro samohlásky, jinou pro souhlásky – žák se pak lépe orientuje 

v posloupnosti písmen. Je důležité mít na lavici k dispozici přehled písmen, které žák 

procvičuje, nikoliv celou abecedu. Trénovat odlišování první slabiky ve slově, později 

hlásky, nacházet nebo vymýšlet slova na počáteční slabiku či hlásku a pracovat s obrázky. 

Je vhodné k dalšímu písmenu přecházet až tehdy, až ho zvládne přečíst, napsat a zapojit do 

slabiky. Lze také využívat vhodné speciální pomůcky, jako např. záložku, mřížku, okénko 

(podle toho, co chlapci bude vyhovovat). K hlasitému čtení před třídou vyvolávat jen po 

domácí přípravě nebo po domluvě. Kvalitu čtení nehodnotit známkou. Doporučené 

pomůcky – např. Lincovy a Kábeleho Tabulky ke čtení, didaktický materiál na rozvoj 

grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a časoprostorové orientace, 

dále také rozhodně vhodná logopedická publikace, obrázkový a didaktický materiál, aj. 

Podpora ve škole – asistent pedagoga, dopomoc při přípravě na školu, organizaci volného 

času, rozvoj komunikace s dospělými a vrstevníky, navazování a budování přiměřených 

vztahů s vrstevníky a rozvoj komunikačních dovedností. 

Pozn. Na konci školního roku 2019 žák přestoupil na Speciální ZŠ v Lounech. 

 

Kazuistika 2 

Stejně jako pro žáka z 1. kazuistiky by bylo i pro druhého žáka vhodné vzdělávání 

ve speciálním školství, neboť se jeho znevýhodnění netýká jen narušené komunikační 

schopnosti, ale je snížena i intelektová schopnost a objevují se i poruchy chování. Chlapec 

nestihá učivo běžné základní školy, nerozumí úkolům, nerozumí si se spolužáky a asistent 

pedagoga je na celou třídu pouze jeden, tudíž nemůže svůj čas věnovat každému žákovi 

na 100 %.  

Prozatím lze navrhnout alespoň nějaké změny v organizaci výuky a pomůcky. Je nezbytné, 

aby byl chlapec posazen do přední lavice, aby byl pod dohledem pedagoga. Zatěžovat 



43 

 

chlapce nejvíce na počátku vyučování a vyučovacích hodin – tj. zkoušení, zadávání 

důležitých prací apod. Na podkladě pozorování žáka během vyučování a o přestávkách lze 

říci, že ke zlepšení je potřeba také zvýšený dohled, dopomoc a rozvoj potřebných 

kompetencí, což se samozřejmě odvíjí také od počtu pedagogů. Navrhuji pomůcky vhodné 

ke vzdělávání žáka, včetně pomůcek pro ŠZ zřízené při škole. Jako např. PC programy, 

dysortografické tabulky, pracovní sešity. Dále augmentativní a alternativní komunikace-

didaktické pomůcky, hry, upravené výukové materiály. Dále též didaktický materiál na 

rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, logopedická publikace, 

obrázkový a didaktický materiál. Vzhledem k uvedeným problémům v kazuistice je 

vhodná speciálně pedagogická intervence, posílení výuky hlavních předmětů, IVP a 

pravidelná docházka ke klinickému logopedovi. 

 

Kazuistika 3 

Na rozdíl od předešlých dvou kazuistik žákyně vykazovala během výzkumného šetření a 

dle názorů pedagogů mnohem větší pokroky v oblasti vzdělávání a sociálních vztahů. Bylo 

vidět značné zlepšení. 

U Markéty je vhodné pedagogickou intervenci zaměřit na oblast českého jazyka. 

Rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby, správná stavba vět, upevňování předložkových 

vazeb, zájmen a gramatických pravidel, pomalá a přesná výslovnost obtížnějších slov. 

Ve čtení se zaměřit na rozlišování tvarově podobných písmen. Práce se souhláskovými 

shluky-čtenářské tabulky a podporovat porozumění čtenému. V oblasti specifických funkcí 

je vhodná stimulace zrakového vnímání (zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková 

paměť). Kimova hra s předměty, obrázky, písmeny, vyhledávání a rozlišování podobných 

písmen a slov. Asistent pedagoga může Markétě pomáhat s usměrňováním činnosti 

při výuce. Vzhledem k tomu, že je u Markéty nutná stimulace mluveného projevu, je 

vhodné vyžadovat častější opakování zadaných instrukcí a tím si ověřovat, zda skutečně 

zadané pokyny správně chápe. 

Doporučuji také práci s přehledy písmen, pravidly pravopisu, např. i bzučákem, 

tvrdými/měkkými kostkami. Diktáty psát krátké a vycházet z dosažených dovedností. 
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Zadávat je individuálně nebo zadávat takové, na které se Markéta může předem připravit. 

Markétě je přidělen asistent pedagoga na 30 hodin týdně. Myslím, že je to dostačující a 

vzhledem k jejímu zlepšení je i vhodné nadále pokračovat na běžné základní škole. 

Ve výchově a vzdělávání je třeba respektovat zásady přístupu k dětem s vývojovou 

dysfázií. To platí pro všechny tři žáky, u kterých byla vypracována kazuistika. Při zadávání 

pokynů k činnostem používat zjednodušené struktury vět, dovysvětlovat instrukce a 

význam slov, popř. používat princip názornosti. Není vhodné zadávat více příkazů 

najednou. Instrukce i dotazy je třeba udílet z „očí do očí“.  

Doporučení na základě zpracování bakalářské práce - je vhodné a bylo by velkým 

přínosem pro úspěšnou integraci a inkluzivní vzdělávání, jak žáků s narušenou 

komunikační schopností, tak i pro další žáky s jakýmkoliv znevýhodněním, navýšení počtu 

asistentů pedagoga. Nebo alespoň snížení počtu žáků ve třídě či více individuálních hodin 

žáka se speciálním pedagogem školy. Také je vhodné pravidelně informovat rodiče žáka 

o přesném průběhu vzdělávání jeho dítěte. Třeba by na základě toho rodiče brali více 

ohledy na potřeby svých dětí a pomohlo by jim to při výběru vhodných škol. To se týká i 

předškolního vzdělávání. 

Proces začleňování např. dětí s narušenou komunikační schopností do základních škol, 

do běžné výuky, kde se vzdělávají i děti intaktní, není vůbec jednoduchý. Je na něj řada 

názorů a zavádění do praxe často způsobuje velké problémy. 

Na základě rozhovorů s pedagogy lze shrnout ještě názory rodičů na inkluzivní vzdělávání. 

Existuje několik pohledů rodičů. Pohled rodiče, který má dítě s  narušenou komunikační 

schopností, lze posuzovat z několika stran. Pokud odpovídá intelekt a dítě má jen lehké 

postižení, lze ho s úspěchem zařadit do kolektivu běžné základní školy. V kolektivu dětí se 

cítí dobře a učivo zvládá bez větších obtíží. Asistent pedagoga ho nasměruje vždy 

správným směrem a dítě má snahu vyrovnat se zdravým dětem. Můžeme říci, že zde 

inkluze splnila svůj účel. Dítě chodí ze školy spokojené, šťastné a s dobrými výsledky. 

Opačný případ může nastat tehdy, pokud dítě nesplňuje daná kritéria. Postižení dítěte 

narušuje běžnou výuku, intelekt je nižší a dítě v běžné třídě základní školy zaostává, cítí se 

nešťastné, je apatické, bez úspěchu, pochvaly a motivace. 
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Výuka v takové třídě bývá často narušena. Pedagog nemá prostor věnovat se dítěti 

individuálně a pro asistenty pedagoga daná situace bývá také složitá. Dítě v případě, že se 

mu nedaří, bývá vznětlivé, často agresivní na sebe i své okolí.  A velmi často má asistent 

pedagoga v dané třídě i několik dětí, o které se má starat. To už bývá situace chaotická a 

nezvladatelná. Často pak dochází i k vyrušování ostatních žáků a pedagogů. Začleňování 

těchto dětí do běžné výuky se zdá být unáhlené a velmi komplikované. 

Rozhodnout o tom, které dítě s narušenou komunikační schopností by mohlo být zařazeno 

do běžné výuky základní školy, by mělo být zodpovědným rozhodnutím. 

Na základě výzkumného šetření je možné shrnout odpovědi na stanovené dílčí cíle. 

1. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou podmínky integrace žáků s narušenou komunikační 

schopností na prvním stupni základní školy. 

- Podmínky integrace žáků odpovídají danému konceptu, funguje podpora ze strany 

pedagogů, asistentů pedagoga i vedení školy. Záleží ale na konkrétním případu 

žáka a na spolupráci rodičů. 

2. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou výhody, popřípadě nevýhody inkluzivního vzdělávání na 

konkrétní základní škole?  

- Jedna z hlavních výhod je, že se všem dětem dostane lepšího vzdělání, zlepší se 

kognitivní vývoj u dětí a zlepší se postavení znevýhodněných lidí v naší 

společnosti. Nevýhody jsou v přístupu rodiny ke vzdělávání, ve finančních 

možnostech školy a velká nevýhoda je nedostatek asistentů pedagoga, což závisí 

též na finančních možnostech školy. Nevýhodou této konkrétní školy je, že je zde 

integrováno mnoho žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a tím pádem se 

těmto žákům, ani žákům intaktním, nemůže dostat stoprocentní podpory, dostatek 

času a kvalitního vzdělání. 

3. dílčí cíl: Zjistit jaké jsou postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků 

s narušenou komunikační schopností. 

- Postoje pedagogů se odvíjí na základě toho, zda žák s narušenou komunikační 

schopností má sníženy intelekt či nikoliv. Nebo zda má nějaké jiné znevýhodnění, 

např. žáci s kombinovaným postižením.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout v teoretické části odbornou literaturu z oblasti 

inkluze. Ukázat pojetí inkluzivního vzdělávání, vymezit pojem inkluze a integrace a 

shrnout podmínky, které jsou důležité pro začlenění žáka s narušenou komunikační 

schopností do běžné základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část 

v praktickou. Dále je rozdělena do 4 kapitol, z nichž 3 jsou teoretické a 1 praktická. Pro 

praktickou část bylo využito kvantitativní i kvalitativní formy výzkumu. Byly provedeny 

tři kazuistiky žáků s narušenou komunikační schopností na 1. stupni běžné základní školy a 

dotazníkové šetření s pedagogy a asistenty školy. Práce prezentuje vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami na Základní škole Přemyslovců v Lounech.  

Hlavním cílem empirické části práce bylo zpracovat kazuistické studie třech žáků 

s narušenou komunikační schopností navštěvujících první stupeň ZŠ Přemyslovců Louny. 

Na základě těchto kazuistik shrnout poznatky z oblasti inkluze, integrace a narušené 

komunikační schopnosti. Následně se pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy 

obsahu vzdělávání a vlastní doporučení na změnu výuky. Dále byly stanovené dílčí cíle. 

Zjistit jaké jsou podmínky integrace žáků s narušenou komunikační schopností na prvním 

stupni základní školy. Zjistit jaké jsou výhody, popřípadě nevýhody inkluzivního 

vzdělávání na konkrétní základní škole. Zjistit jaké jsou postoje pedagogů k inkluzivnímu 

vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Cíle práce byly splněny. 

Kromě jednoznačné podpory pedagogů je však také potřeba k fungující integraci ještě další 

důležitá věc, a tou je zodpovědný přístup a aktivní spolupráce rodičů. Jedna 

z nejdůležitějších věcí v oblasti inkluzivního vzdělávání je opravdu spolupráce rodičů dětí 

a jejich komunikace se školou. Šetření ukázalo, že mnoho rodičů se podrobně nezajímá o 

názor speciálního pedagoga, SPC nebo doporučení pedagogů. Stejně jako nechtějí vidět, že 

se jejich dítě ve škole trápí, jelikož ostatní žáky nestíhá, nemá dobré výsledky a dobré 

vztahy se spolužáky. Je potřeba, aby rodiče měli dostatečný přístup k informacím 

z vyšetření např. speciálně-pedagogického centra, od speciálního pedagoga apod. Rodiče 

rozhodují o tom, kde se jejich dítě bude vzdělávat. Dle mého názoru to však není vždy to 

nejlepší řešení. Například rodičům žáků z prvních dvou kazuistik bylo doporučeno již 

dávno přestoupení na Logopedickou školu v Měcholupech, dětem by to jedině prospělo, 
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jak ve vzdělávání, tak socializaci. Rodiče však nesouhlasili. Nakonec se alespoň rodiče 

žáka z 1. kazuistiky rozhodli pro přestup na Speciální ZŠ v Lounech. 

Podmínky integrace žáků odpovídají danému konceptu, funguje podpora ze strany 

pedagogů, asistentů pedagoga i vedení školy. Záleží ale na konkrétním případu žáka a 

na spolupráci rodičů. Jedna z hlavních výhod je, že se všem dětem dostane lepšího 

vzdělání, zlepší se kognitivní vývoj u dětí a zlepší se postavení znevýhodněných lidí v naší 

společnosti. Nevýhody jsou v přístupu rodiny ke vzdělávání, ve finančních možnostech 

školy a velká nevýhoda je nedostatek asistentů pedagoga, což závisí též na finančních 

možnostech školy. Nevýhodou této konkrétní školy je, že je zde integrováno spoustu žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a tím pádem se těmto žákům, ani žákům intaktním, 

nemůže dostat stoprocentní podpory, dostatek času a kvalitního vzdělání.  

Toto téma mě velice obohatilo o nové užitečné informace. Mohla jsem sledovat, jak na 

školách probíhá často diskutované inkluzivní vzdělávání, např. žáků s narušenou 

komunikační schopností. Jako nestranný pozorovatel jsem na základě výzkumného šetření 

mohla zhodnotit a analyzovat inkluzivní vzdělávání na škole. Díky tomu bylo možné 

odpovědět si na dílčí cíle z oblasti inkluze, integrace a zjistit jaký je průběh a podoba 

inkluze a integrace u dětí s narušenou komunikační schopností na prvním stupni běžné ZŠ 

Přemyslovců Louny. 
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Seznam zkratek 

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou - zkratka anglického „Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder“  

IVP  Individuální vzdělávací plán 

LMR  Lehká mentální retardace 

NKS  Narušená komunikační schopnost 

MŠ  Mateřská škola 

OŠD  Odklad školní docházky 

PAS  Poruchy autistického spektra 

PO  Podpůrná opatření 

SPC  Speciálně – pedagogické centrum 

SVP  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

ZŠ  Základní škola 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

Vážené respondentky, vážení respondenti,  

chtěla bych Vás velice požádat o vyplnění mého dotazníku. Tento dotazník je podkladem 

pro mou bakalářskou práci na téma Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v 

běžném vzdělávacím proudu 

 

Dotazník obsahuje 20 stručných otázek, některé jsou otevřené, některé uzavřené. Dotazník 

je dobrovolný a zcela anonymní. Výsledky z dotazníků budou použity pouze pro 

výzkumnou část závěrečné práce.   

  

Předem Vám moc děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci. 

  

Veronika Tykalová, studentka Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 

1. Vaše pohlaví a věk:  

 Žena 

 Muž 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18 -25 

 26 – 40 

 41 a více let 

3. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

 Vedení školy 

 Pedagog 

 Asistent pedagoga 

 Jiné 

4. Kolik dětí máte ve třídě? ………………… 
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5. Jestliže jste třídní učitel, máte ve třídě dítě se SVP, případně s nějakým 

postižením? 

 ano  

 ne 

Pokud ano, o jaké SVP či postižení se jedná:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Máte ve třídě asistenta pedagoga? 

 ano 

 ne 

 jsem asistent pedagoga 

7. Je podle Vás asistent ve třídě rušivý element nebo spíše přínos? 

 Rušivý element 

 Přínos 

U této otázky poprosím o konkrétnější vyjádření 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Máte dostatek času věnovat se ve stejné míře dítěti se SVP nebo dítěti s postižením 

a také jiným žákům ve Vaší třídě? 

 ano    

 ne   

 nemám ve třídě žáka se SVP 

9. Narušuje Vám nebo jinak znevýhodňuje přítomnost žáka se SVP nebo s 

postižením vyučování?  

 ano   

 ne 

 nemám ve třídě žáka se SVP 

 

Pokud byla Vaše odpověď ANO, prosím o konkrétnější vyjádření 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. Jaké výhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Jaké nevýhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. Jaký je Váš názor na inkluzi žáků s narušenou komunikační schopností do běžné 

ZŠ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na kvalitě profesní přípravy učitelů? 

 ano 

 ne 

14. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na zkušenostech a délce praxe? 

 ano 

 ne 

15. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na materiálních a finančních podmínkách 

školy? 

 ano 

 ne 

16. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na úrovni školního poradenství? 

 ano 

 ne 
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17. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na spolupráci rodiny? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

18. Považujete Vaši školu za výrazně pro-inkluzivně orientovanou? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Proč?.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

19. Co si myslíte, že by usnadnilo výuku žáka se SVP na Vaší škole? 

 snížený počet žáků ve třídě 

 vybavení speciálními školními pomůckami 

 snížený počet žáků ve třídě 

 osobní asistent 

20. Máte v rámci školy nějakou přípravu pro vzdělávání žáků se SVP?  (např. kurz, 

seminář apod.) 

 ano  

 ne  

Pokud ano, jakou?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


