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Příloha I  

Scénář rozhovoru s respondenty:  

Úvodní představení tazatele  

Role a postoj respondenta k současné inkluzivní politice:  

• Co si představíte pod pojmem inkluzivní vzdělávání?  

• Mohl/a byste popsat, jak se Vás týká politika inkluzivního vzdělávání?  

• V jaké pracovní/osobní roli?  

• Jak dlouho se Vás tato politika týká?   

• Mohl/a byste popsat Váš postoj k politice inkluzivního vzdělávání?  

• Jak se Váš postoj k inkluzivní politice vyvíjel časem?  

• Jaké silné a slabé stránky současné politiky inkluzivního vzdělávání vnímáte?  

• Jak vnímáte veřejnou debatu ohledně inkluzivního vzdělávání? Účastníte se jí a pokud 

ano, tak jak? Připadá Vám, že se tomuto tématu dostává dostatečného prostoru?  

Aktéři v rámci inkluzivního vzdělávání  

• Působení jakých aktérů/institucí vnímáte na poli inkluzivní politiky?  

• Kteří aktéři jsou blízcí Vašemu postoji a názoru?  

• Kteří aktéři jsou naopak Vašemu postoji a názoru vzdálenější a z jakého důvodu?  

• Jak konkrétně vnímáte roli, názory a postoje (pokud tyto subjekty ještě nebyly zmíněny):  

• Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiných ministerstev 

• České školní inspekce 

• Pedagogicko-psychologických poraden 

• Mezinárodních a evropských institucí 

• Neziskových organizací (Můžete nějaké jmenovat?)  

• Profesních asociací  
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• Politických stran (Můžete konkrétně jmenovat některé z nich a vyjádřit jejich 

postoje? Které strany jsou Vám ohledně názorů na inkluzivní politiku blízké a 

které ne?  

• Političtí představitelé (Můžete některé konkrétně jmenovat a popsat jejich 

názory? Se kterými souhlasíte a se kterými ne?)  

• Médií (Můžete konkrétně jmenovat některé z nich?)  

• Školských zařízení (Můžete nějak rozlišit působení a postoje „běžných“ 

školských zařízení a zařízení specializujících se na vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami?)  

• Vedoucích pracovníků školských zařízení  

• Pedagogů (Máte zkušenosti s rozdílným vnímáním pedagogů působících na 

„běžných“ školách a na školách zaměřujících se na vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami?)  

• Asistentů pedagoga 

• Žáků a jejich rodičů  

Vývoj politiky inkluzivního vzdělávání  

• Vzhledem k Vašim zkušenostem, jak byste popsal/a historický vývoj politiky 

inkluzivního vzdělávání od roku 1993 do 2018?  

• Měnilo se v průběhu let tempo změn a co tyto změny ovlivňovalo?  

• Které změny vnímáte pozitivně a které negativně?  

• Jakým způsobem si myslíte, že se bude současná politika inkluzivního vzdělávání vyvíjet 

v budoucnu?  

• Jak byste si Vy představoval/a vývoj inkluzivní politiky v budoucnu?  

Další komentáře 

• Prostor pro další otázky a komentáře, které vyplynuly z předchozích částí rozhovoru.  


