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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání v České republice se zaměřením 

na pracovníky školských poradenských zařízení jako hlavní představitele street-level 

byrokracie v procesu inkluzivního vzdělávání. Cílem práce je vyzkoumat situaci po 

implementaci novely zákona z pohledu pracovníků pedagogicko-psychologických 

poraden a speciálněpedagogických center a popsat jejich vztah k dalším aktérům. Text se 

také zabývá tím, zda je současná pozice street-level byrokracie v procesu inkluzivního 

vzdělávání vhodně legislativně podložena a zda současné nastavení systému odpovídá 

potřebám příjemců služby. K naplnění cílů práce je využito veřejněpolitických 

dokumentů a kvalitativního výzkumného šetření, které je založeno na osmi 

polostrukturovaných rozhovorech s pracovníky školských poradenských zařízení a dvou 

polostrukturovaných rozhovorech se zástupci neziskových organizací. Na základě 

kvalitativního výzkumu dospěla práce k závěru, že v současné podobě inkluzivního 

vzdělávání v České republice je prostor pro zlepšení v mnoha ohledech, především 

v personálním zajištění, finanční podpoře a vzájemné komunikaci a kooperaci mezi 

zúčastněnými aktéry.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis concerns the topic of inclusive education in the Czech Republic with 

a focus on school counseling staff as the main representatives of street-level bureaucracy 

in the process of inclusive education. The general aim of this study is to examine the 



 

 

situation after the implementation of the Amendment No. 82/2015 Coll. of the Education 

Act from the point of view of school counseling staff. Moreover, the study also examines 

whether the current position of street-level bureaucracy in the inclusive education process 

is well-set and whether the current system settings meet the needs of the recipients of 

service. The objectives are fulfilled via qualitative research, particularly eight semi-

structured interviews with school counseling staff and two semi-structured interviews 

with NGO representatives, and analysis of relevant public policy documents. Based on 

the qualitative research among these respondents, it concludes that the work concluded 

that there is scope for improvement in many ways in the current form of inclusive 

education in the Czech Republic, especially in staffing, financial support and mutual 

communication and cooperation among the actors involved. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

V návaznosti na schválenou novelu školského zákona v roce 2015 MŠMT systematicky 

a intenzivně zavádí inkluzivní vzdělávání s cílem nastolit rovný přístup ke vzdělávání 

žáků. Plánování a realizace inkluzivního školství je procesem, který se týká celého 

systému vzdělávání. Cílem je nastavení vhodných podmínek a adekvátních podpůrných 

opatření nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka tak, aby bylo možné 

uskutečňovat vzdělávání přednostně v hlavním vzdělávacím proudu. Inkluzivní 

vzdělávání umožňuje rovný přístup ke vzdělávání, včetně spravedlivé podpory žáků 

různých vzdělávacích potřeb tak, aby mohli plně využít svůj potenciál a nevytvářely se 

bariéry. (MŠMT 2015: 1) 

 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce 



 

 

Novela zákona neruší praktické školy, ani nepřikazuje rodičům posílat všechny děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol. Zavádí systém 

nárokových podpůrných opatření. Školy mají sice zákonnou povinnost poskytnout 

podporu a zajistit nezbytné podmínky dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale 

tyto podmínky nebyly dosud nijak vymezeny. Novela zákona jednoznačně vymezuje, na 

jakou podporu mají děti nárok. Novela definovala podpůrný systém a podpůrná opatření 

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají v běžných školách. 

Součástí podpůrného systému jsou školská poradenská zařízení (PPP a SPC), jeho 

smyslem je zkvalitnění průběhu vzdělávacího procesu. Napomáhají osobnímu rozvoji 

žáků a jejich výchově a vývoji. Společně se školními poradenskými pracovišti vytvářejí 

integrovaný systém poskytovaných poradenských služeb. (MŠMT 2015: 31) 

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) skládající se ze středisek výchovné péče (SVP), 

speciálně pedagogických center (SPC) a pedagogicko-psychologických poraden (PPP) 

„zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení 

informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné 

speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči 

a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na 

budoucí povolání.“. (NUV) 

Cílem akčního plánu je přizpůsobit počty poradenských pracovníků potřebám 

školských poradenských zařízení na základě potřeb odběratelů služeb, kterými jsou žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami a školy. Budou vymezeny kompetence ŠPZ, 

budou sjednocena pravidla diagnostiky a pravidla vedení dokumentace a bude vytvořen 

nový model financování poradenských služeb. (MŠMT 2015: 33) 

S ohledem na uplynulé změny školské legislativy a povinnosti speciálních pedagogů 

a psychologů bude nutné přistoupit k navyšování jejich počtu a k navyšování finančního 

rozpočtu. SVP A PPP trpní nedostatkem odborníků ještě před očekávaným velkým 

náporem dětských klientů, který bude vlivem inkluzivního vzdělávání zahájené počátkem 

školního roku 2016 stále narůstat. Inkluzivním vzděláváním přibude nejen nových 

klientů, rozroste se i agenda spojená se spoluprací se školami a dlouhodobou péčí o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. V poradenských zařízeních, ve kterých dochází k 

tomuto problému, se prodlužuje doba čekání na vyšetření, čímž se samozřejmě oddaluje 

diagnostika a následná péče. Nedostatek personálu a vysoký nárůst klientely vede k tomu, 

že dítěti se dostane jen nejnutnějšího zabezpečení, ale už nikoliv následné péče. 

Výzkumným problémem se stane průběh implementace inkluzivního vzdělávání 



 

 

pohledem pracovníků ŠPZ jako street-level byrokraty, včetně popisu jejich role a vztahu 

k politice. 

 

B. Cíle diplomové práce 

Cílem práce bude popis inkluzivního vzdělávání, což je příklad politiky nastolené shora. 

Zaměřím se na roli pracovníků ŠPZ, tedy typické představitele street-level byrokratů v 

procesu implementace.  Půjde o popis jejich role, jejich vztahu k politice a vnímání 

politiky a jejich postupů v procesu implementace inkluze ve vzdělávání, protože jsou jedni 

z klíčových aktérů, na kterých závisí budoucí podoba průběhu inkluze. Dalším cílem bude 

zjistit, nakolik jsou street-level byrokraté ve ŠPZ připraveni implementovat politiku dle 

jejích stanovených cílů. Zaměřím se na zjištění, zda současná podoba ŠPZ odpovídá 

aktuálním potřebám zainteresovaných aktérů. 

 

C. Výzkumné otázky 

Jaký je vztah pracovníků ŠPZ k centrální politice? 

Jak vnímají pracovníci ŠPZ svoji roli v procesu? 

Jak chápou inkluzi pracovníci ŠPZ? 

Jaké jsou obavy pracovníků ŠPZ? 

Jaké jsou praktiky/nástroje pracovníků ŠPZ v procesu implementace inkluze? 

Jsou pracovníci ŠPZ připraveni implementovat politiku dle jejích stanovených cílů? 

Jaké problémy a nedostatky systému v integraci se objevují? 

Jaké jsou podle pracovníků ŠPZ zájmy dětí a rodičů?  

 

D. Teoretická východiska 

Implementace politiky a její aktéři  

Protože se práce bude zajímat o implementaci inkluzivního vzdělávání, je nezbytné si 

proces implementace definovat. Podle Colebatche (2005) lze implementaci definovat jako 

dosažení cílů skrze záměry stanovené tvůrci politiky, uvedení politiky do praxe neboli její 

uskutečňování. V případě, že se výsledky liší od předem stanovených cílů, nebyla 

implementace politiky úspěšná. Potůček (2010: 43) uvádí, že pojem implementace 

zahrnuje vše „co nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve 

fázi koncipování dané politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů 

jejich realizace“. (Potůček, 2010: 43)  



 

 

Teorie implementace je důležitá pro pochopení způsobu zavádění politických 

rozhodnutí do praxe. V případě, že se v praxi nedaří politická rozhodnutí snadno 

realizovat, mluvíme o „nepoměru mezi energií, která byla skutečně vydána na realizaci 

dané politiky, a energií, kterou by bylo potřeba investovat, aby se podařilo dosáhnout 

vytyčených cílů.“ (Potůček, 2010: 44) Potůček uvádí několik příčin nezdárné 

implementace – neumíme předvídat budoucnost a neumíme se na ni dostatečně připravit, 

společenský vývoj dokážeme ovlivňovat, ale ne řídit, nebo může docházet k dalším 

nepředvídaným jevům vycházejících z politického rozhodnutí. Pro úspěšnou 

implementaci je tedy důležité její přijetí klíčovými aktéry. V případě diplomové práce se 

jimi stanou odborníci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických 

center. 

 

Street-level byrokracie  

Výzkumy z oblasti veřejných politik prováděné už od 70. let se shodují, že jedním z 

předních faktorů způsobujících selhávání deklarovaných cílů jsou lokální organizace a 

jejich úředníci, kteří politiky implementují do praxe. (Horák, Horáková: 2007). V 

kontextu inkluzivního vzdělávání jsou street-level byrokraty psychologové a speciální 

pedagogové působící v ŠPZ, učitelé a ředitelé škol. 

Koncept street-level byrokracie představil Michael Lipsky a jako street-level 

byrokraty vykládá zaměstnance státu, kteří reprezentují vládu v kontaktu s občany. 

Byrokrat je v pravidelném osobním kontaktu s občany, ve své práci má možnost volby v 

rozhodování a jeho práce má velký dopad na ty, se kterými pracuje. (Lipsky in Horák, 

Horáková 2007) Pracovníci ŠPZ splňují všechny zmíněné body. Jsou v kontaktu s klienty, 

dětmi a jejich rodiči. Přestože mají ve vzdělávacím systému vymezené postavení, mají 

relativně velkou nezávislost v nastavování praktik a metodik. Lipskyho koncept liniových 

pracovníků, street-level byrokratů, poukazuje na těžké pracovní podmínky, nedostatečné 

zdroje financí, nedostatečná informovanost apod. V souvislosti s nedostatečnými zdroji a 

s neurčitostí pracovních podmínek poukazuje na důsledky v podobě autonomního jednání, 

volnosti v rozhodování. (Horák, Horáková 2009: 372)  

 

 

 

 

 



 

 

E. Výzkumný plán 

Vzhledem ke stanoveným cílům bude nejvhodnější postavit výzkum na rozhovorech s 

klíčovými aktéry. S ohledem na výzkumné otázky shledávám nejvhodnějším provézt s 

respondenty polostrukturované rozhovory, a ty následně analyzovat tematickou analýzou. 

Hlavním zdrojem dat se tak stanou zmíněné polostrukturované rozhovory s předními 

aktéry vybrané problematiky, kterými jsou speciální pedagogové/psychologové. Sběr 

rozhovorů bude prováděn po oslovení různých ŠPZ, případně konkrétních zástupců. 

Výběr poraden proběhne na základě veřejně dostupných informací, a bude podmíněn 

jejich lokalitou, velikostí, strukturou a v neposlední řadě i ochotou se zúčastnit. Cílem je 

zahrnout do výzkumu podle širší škálu poraden a pokusit se tak zajistit variabilitu dat. 

Citlivost problematiky se může stát úskalím zvoleného metodického přístupu.   

Tematická analýza je vhodnou analytickou metodou pro analýzu rozhovorů ve formě 

textových přepisů. „Tematická analýza je metoda identifikace, analýzy a interpretace 

vzorců (témat) v datech“. (Braun, Clarke 2006: 6) Pomáhá datový soubor blíže popsat a 

vyhledat hluší významy ve sděleních. V tematické analýze je potřeba hledat hloubku a 

důležitost tématu, nikoliv pouze četnost výskytu tématu. „Téma zachycuje nějakou 

důležitou informaci o datech ve vztahu k výzkumné otázce a představuje určitou úroveň 

strukturované výpovědi nebo významu v rámci datového souboru“ (Braun, Clarke 2006: 

10) Identifikace témat je strukturovaným procesem, problematickým se zde může stát 

úsudek výzkumníka, protože i přes existenci předepsaných postupů je vždy na úsudku 

výzkumníka, co jako téma shledá a co ne. (Braun, Clarke 2006: 10) Braun a Clarke (2006: 

13) uvádějí dvě úrovně identifikace témat - sémantickou a latentní. Sémantický přístup k 

tematické analýze nehledá hlubší významy, jsou pro něj podstatné explicitní významy 

slov. Na rozdíl od latentního přístupu, který se vyznačuje zkoumáním skrytých ideí a 

předpokladů. Výhodou tematické analýzy je, že pro ní není nutný tak detailní přepis jako 

například pro narativní analýzu (Braun, Clarke 2006: 17).  Po přepisu dat následuje druhá 

fáze – vytváření kódů. Kódy jsou užší než samotná témata. Třetím krokem je hledání 

konkrétních témat, kódy se sjednocují v celky. Témata přestáváme sjednocovat do okruhů 

ve chvíli, kdy máme „poměrně jasnou představu o tom, jaká jsou naše témata, jak se pojí 

a jaký příběh nám podávají o datovém souboru“. (Braun a Clarke 2006: 21) 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

In this paper, I will focus on the role of psychologists and special education teacher in 

supporting educational institutionsin the Czech Republic. Using semi-structured 

interviews, I will analyse implementation to inclusive education. It will be a description 
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1 Úvod 

Proces vzdělávání si prošel rozsáhlými proměnami, které souvisí s rychle se měnící 

společností. Současné vzdělávání jedince je dlouhodobým procesem, který se týká 

každého z nás a vychází z přesvědčení, že se vzděláváme celý život, měli bychom mít 

zájem usilovat o své vzdělávání se, které nám umožňuje obstát v moderní společnosti, 

zajišťuje nám sociální a ekonomickou stabilitu a nezávislost. Současná vzdělávací politika 

České republiky staví na mezinárodních dokumentech, které deklarují rovný přístup a 

zajištění základních lidských práv a svobod, mezi které patří i právo na vzdělání jedince.  

Stejně jako se s vývojem společnosti mění vzdělávací systémy, mění se i očekávání 

společnosti a nároky na vzdělávací instituce. Společenským tématem a předmětem 

diskuzí se stala inkluze, která se týká všech oblastí lidského života, staví na základních 

myšlenkách jinak rychle se měnící společnosti, kterými jsou lidská práva, solidarita a 

respekt. Zvyšující se inkluze a tendence směřovat k rovnosti společnosti jsou prokazatelně 

viditelné i v českém vzdělávací politice. České školství prochází zvyšující se inkluzí již 

několik let. Důležitost společného (inkluzivního) vzdělávání dětí intaktních a dětí se 

speciální vzdělávací potřebou dle většiny odborné veřejnosti nelze vyvracet. Inkluzivní 

vzdělávání umožňuje rovný přístup ke vzdělávání, včetně spravedlivé podpory žáků 

různých vzdělávacích potřeb tak, aby byl plně využit jejich potenciál a nevytvářely se 

bariéry. Aby měly děti se speciální vzdělávací potřebou možnost žít běžný život, je 

nezbytné je začleňovat do kolektivu od útlého dětství. Musí vyrůstat s vědomím, že je 

společnost přijímá jako sobě rovné. 

Plánování a realizace inkluzivního školství je proces, který se týká celého systému 

vzdělávání a ovlivňuje přímo i nepřímo zúčastněné aktéry. Inkluze je závislá na nastavení 

vhodných podmínek a adekvátních podpůrných opatření nezbytných pro zajištění 

vzdělávacích potřeb každého žáka tak, aby bylo možné uskutečnit vzdělávání přednostně 

v hlavním vzdělávacím proudu (MŠMT: 2015). Pro úspěšné uskutečňování společného 

vzdělávání je nezbytná vzájemná a fungující spolupráce všech zúčastněných stran a 

jednotlivých aktérů, kteří přicházejí s dítětem se speciální vzdělávací potřebou do 

kontaktu. Společné vzdělávání s sebou přináší mnoho překážek, jako například rozsáhlou 

byrokracii pro školy a školská poradenská zařízení, které je nutné překonávat. Proto je 

společné vzdělávání podmíněno několika faktory, jež je nutné brát v úvahu – jsou jimi 

především legislativní ukotvení ze strany státu, organizační a personální zajištění, 
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erudovanost pedagogů a dalších školských zaměstnanců, šíření osvěty a informovanosti 

mezi širokou veřejnost, vzájemný respekt a důvěra, a v neposlední řadě fungující 

spolupráce mezi školou, rodinou a školskými poradenskými zařízeními.  

Činnost a oblast působnosti školských poradenských zařízení, která ovlivňují 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je postupně zvyšována od roku 

2005, kdy došlo k rozšíření úkolů školských poradenských zařízení zejména zákonem č. 

561/2004 Sb., školský zákon a prováděcími předpisy č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. Od 

roku 2005 je kladen větší důraz na kvalitu školských poradenských zařízení a na 

stanovování speciálních vzdělávacích potřeb, na jejichž úpravu měla vliv měla i reakce 

České republiky na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní 

versus Česká republika (2007), který taktéž upravil podmínky vzdělávání dětí a žáků se 

speciální vzdělávací potřebou (Satinská a kol). 

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na školská poradenská zařízení v České 

republice z perspektivy veřejné politiky, věnovat se bude konkrétně pracovníkům 

školských poradenských zařízení jako představitelům street-level byrokracie a jejich 

pohledu na aktuální situaci procesu implementace inkluzivního vzdělávání. Cílem práce 

nebude evaluace funkčnosti systému školských poradenských zařízení nebo jejích 

konkrétních zaměstnanců, ale pokusím se zhodnotit jejich pozici v procesu implementace 

novely školského zákona a inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému České 

republiky. Diplomová práce respektuje tradiční strukturu akademického textu. V první  

V diplomové práci bylo využito jak primárních dat z polostrukturovaných rozhovorů 

s odbornými pracovníky školských poradenských zařízení, tak i sekundárních dat 

sesbíraných z odborných publikací a textů, z legislativních a veřejněpolitických 

dokumentů. Sesbíraná data pomohla naplnit cíle diplomové práce a zodpovědět 

výzkumné otázky. Teoretický ráme práce vychází z teorií lidského kapitálu a street-level 

byrokracie, z principu inkluzivního vzdělávání a implementace politiky a jejích aktérů. 

Diplomová práce se lehce odchyluje od prvotních tezí, což je způsobeno nově sesbíranými 

poznatky a hlubším pochopení problematiky.  
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2 Vymezení výzkumného problému 

Reformy ve vzdělávání úzce souvisí s politickou situací země, sociální a ekonomickou 

vyspělostí a s kulturním vývojem. Vzdělávací systémy jsou ovlivňovány evropskými 

tendencemi pro hledání společných řešení témat přesahujících národní rámec a podobu 

vzdělávacího systému České republiky ovlivňují rozhodnutí přijatá v rámci Evropské 

unie. Cílem současných reformních snah 21. století je eliminovat sociální exkluzi a 

nastolit rovný přístup ke vzdělávání. 

Problematika inkluzivního vzdělávání se začala významně vyvíjet v 60. letech 

minulého století jako součást reformních snah zemí s rozmanitou populací – ve Spojených 

státech amerických, Velké Británii a Kanadě. V Kanadě se inkluzivní vzdělávání začalo 

prosazovat v roce 1968, v USA a sedm let později (Peters: 2004). Inkluzivní vzdělávání 

se později stalo diskutovaným tématem a v politice inkluzivního vzdělávání se postupně 

mění legislativa, zavádějí se nové strategie, školy se přizpůsobují novým požadavkům, 

pedagogové se učí implementovat v praxi a spolu s externími pracovníky najít společnou 

cestu pro zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen jako 

SVP), a jejich zapojení do kolektivu. V České republice získalo pozornost vzdělávání 

žáků se SVP v rámci hlavního vzdělávacího proudu až v 90. letech minulého století. Na 

rozvoji inkluze ve vzdělávání u nás i v celé Evropě významně podílí organizace Evropská 

agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání (The European Agency for Development in 

Special Needs Education), jejíž posláním je vytvoření společného konceptu rozvoje 

inkluzivního vzdělávání pro všechny členské státy – státy EU, Švýcarsko, Norsko a Island 

(Kratochvílová 2013). 

Model inkluzivního vzdělávání si klade za cíl společné vzdělávání skupiny intaktních 

žáků a žáků se SVP, kteří mají vlivem svého handicapu zvláštní vzdělávací potřeby. 

Snahou inkluzivního vzdělávání je nalézt rovnováhu ve společném vzdělávání obou 

skupin a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Česká republika dlouhodobě patřila k zemím 

s relativně vysokým podílem žáků vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud, což byl 

důležitý argument pro zavádění inkluzivního vzdělávání. V posledních letech se podíly 

těchto žáků snižují a Česká republika se začíná blížit k průměru. V roce 2014 se však 

podíl žáků diagnostikovaných jako žáci se SVP vzdělávaných ve speciálních školách 

mimo hlavní vzdělávací proud stále nacházela nad průměrem států EU (European Agency 

for Special Needs and Inclusive Education, 2014). 
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V září školního roku 2016/2017 byla do praxe zavedena novela Předpisu č. 561/2004 

Sb. - Zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), která přinesla dlouho diskutované změny týkající se inkluzivního 

(společného) vzdělávání. V návaznosti na novelu školského zákona (dále jen jako ŠZ) 

účinnou od 1. září 2016, začíná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

jako MŠMT) systematicky a intenzivně zavádět inkluzivní vzdělávání s cílem nastolit 

rovný přístup ke vzdělávání žáků. Novela zákona neruší praktické školy, ani nepřikazuje 

rodičům posílat všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen jako SVP) 

do běžných základních škol. Školy sice zákonnou měly povinnost poskytnout podporu a 

zajistit nezbytné podmínky dětem se SVP, ale tyto podmínky nebyly před novelou nijak 

vymezeny. Hlavní změnou jsou kategorizovaná nároková a bezplatná podpůrná opatření 

pro děti se SVP, která pomohou překonávat jejich znevýhodnění – sociální znevýhodnění, 

kulturní odlišnosti, zdravotní postižení a mimořádné nadání, a která mají umožnit a zajistit 

kvalitní vzdělání (NÚV 2016). 

Novým systémem inkluzivního vzdělávání přibylo nových klientů, rozrostla se 

agenda spojená se spoluprací mezi školskými poradenskými zařízeními (dále jen jako 

ŠPZ) a školami a agenda spojená s dlouhodobou péčí o žáky se SVP. Už před účinností 

novely byl v některých regionech nedostatek pracovníků ve ŠPZ – s tímto problémem se 

setkávají především ŠPZ v Plzni, Karlových Varech a Liberci. V návaznosti na novelu ŠZ 

se výrazně rozrostla klientela školských poradenských zařízení, především v souvislosti 

s re-diagnostikou, která byla nezbytným krokem ke sjednocení vstupní podmínek 

žadatelů o podpůrná opatření. Nedostatek pracovníků, časově náročná administrativní 

činnost a zvyšující se počet klientů se odráží ve vytíženosti ŠPZ, která se projevuje 

zejména prodlužující se dobou čekání na vyšetření, čímž se samozřejmě oddaluje 

diagnostika a stanovení následná péče i následná péče samotná (Zapletalová).  
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3 Cíle diplomové práce a výzkumné otázky 

3.1 Cíle diplomové práce 

Pracovníci školských poradenských zařízení jsou jedni z klíčových aktérů, na kterých, 

proto si diplomová práce klade následující tři hlavní cíle: 

1) Popis současné situace inkluzivního vzdělávání v České republice se zaměřením na 

pracovníky ŠPZ. 

2) Popis role pracovníků ŠPZ v procesu implementace inkluzivního vzdělávání. 

3) Zjistit, proč je pozice street-level byrokracie důležitá pro proces implementace 

inkluzivního vzdělávání a nakolik jsou street-level byrokraté ve ŠPZ připraveni 

implementovat politiku dle jejích stanovených cílů.  

 

První cíl práce se zaměřuje na popis současné situace inkluzivního vzdělávání v České 

republice a popis pozice ŠPZ podle veřejněpolitických dokumentů. Cílem bude vytvořit 

přehled veřejněpolitických dokumentů, které se inkluzivního vzdělání dotýkají, čímž 

čtenář práce získá představu o současném stavu inkluzivního vzdělávání v České 

republice. 

Diplomová práce chápe pracovníky ŠPZ jako typické představitele street-level 

byrokracie v proces implementace novely ŠZ a inkluzivního vzdělávání, jako klíčové 

aktéry, na kterých závisí budoucí podoba průběhu inkluze ve vzdělávání, a proto bude 

dalším cílem identifikovat a popsat jejich současnou roli v procesu implementace nové 

politiky. V první řadě bude nezbytné zjistit, jaké požadavky a očekávání jsou kladeny na 

jejich práci podle veřejněpolitických dokumentů, a zda nastavenému očekávání mohou 

odstát.  

Pro naplnění posledního cíle bude nezbytné porozumět tomu, jaké přínosy přinášejí 

ŠPZ celému procese zavádění změn inkluzivního vzdělávání a nakolik jsou street-level 

byrokraté ve ŠPZ připraveni implementovat politiku dle jejích stanovených cílů. Zaměřím 

se na zjištění, zda současná podoba ŠPZ odpovídá aktuálním potřebám zainteresovaných 

aktérů, jaké případné nedostatky v procesu implementace vypozorovali a zda jsou schopni 

dostátá očekávání klientů.  
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3.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky, které byly stanoveny s ohledem na cíle diplomové práce a výzkumný 

problém a staly se oporou celého výzkumu, jsou následující: 

 

Cíl: Popis současné situace inkluzivního vzdělávání v České republice se zaměřením 

na pracovníky ŠPZ. 

- V jakých dokumentech je ukotveno inkluzivní vzdělávání v České republice? 

- Jak je ukotvena práce pracovníků ŠPZ v legislativních dokumentech?  

Cíl: Popis role pracovníků ŠPZ v procesu implementace inkluzivního vzdělávání.  

- Jaká je role pracovníků ŠPZ vůči dalším aktérům v procesu implementace 

inkluzivního vzdělávání?  

- Jak je vnímán vztah mezi pracovníky ŠPZ a dalšími aktéry? 

Cíl: Zjistit, proč je pozice street-level byrokracie důležitá pro proces implementace 

inkluzivního vzdělávání a nakolik jsou street-level byrokraté ve ŠPZ připraveni 

implementovat politiku dle jejích stanovených cílů. 

- Jaké jsou přínosy ŠPZ v procesu implementace inkluzivního vzdělávání?  

- Jaké problémy a těžkosti se podle pracovníků ŠPZ objevují v procesu implementace 

novely ŠZ o inkluzivním vzdělávání? 

- S jakými systémovými překážkami se pracovníci ŠPZ setkávají při výkonu své práce? 

- Jak hodnotí pracovníci ŠPZ svou připravenost implementovat politiku?  
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4 Metodologie a zdroje dat 

Následující kapitola podrobně představuje zvolený metodologický postup, který pomohl 

naplnit stanovené cíle diplomové práce a zodpovědět zvolené výzkumné otázky. 

Vzhledem k výše zmíněným cílům práce jsem využila několik metod výzkumu. 

Především v souvislosti s prvním cílem práce jsem užila metody rozboru dokumentů, 

která pomohla identifikovat legislativní rámec zkoumaného problému, proto je práce 

založena na veřejněpolitických dokumentech. Hlavní metodou sběru dat byly 

polostrukturované rozhovory s pracovníky ŠPZ, které umožnily přímý vhled do prostředí 

ŠPZ. 

S ohledem na stanovené cíle jsem pro výzkum zvolila kvalitativní přístupu, který 

pracuje s relativně malým vzorkem respondentů a soustředí se na hloubkové probádání 

fenoménu s cílem zjistit o něm co nejvíce informací (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 150). 

Kvalitativní výzkum byl dříve brán pouze jako doplněk ke kvantitativnímu 

reprezentativnímu výzkumu, ale v současné době získává rovnocenného postavení. Jeho 

základní charakteristikou je sběr dat v terénu, kde dochází k intenzivnímu kontaktu 

s aktéry, a zaměřování se na reflexi každodennosti (Hendl 2005: 49-50). „Kvalitativní 

výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích, 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Hendl 2005: 50). Jak uvádí Švaříček a 

Šeďová (2007): „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém 

prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a 

specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem je rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidé chápou a vytvářejí sociální realitu.“. 

Výzkumný design práce spočívá v tematické analýze polostrukturovaných rozhovorů. 

Celý výzkum byl zahájen studiem a rozborem dokumentů zaměřujících se na inkluzivní 

vzdělávání a určujících jeho legislativní vymezení. Za účelem bližšího poznání 

zúčastněných aktérů byla provedena jejich analýza, která pomohla lépe pochopit jejich 

pozici v procesu inkluzivní vzdělávání. Klíčovou metodou celého výzkumu byly 

polostrukturované rozhovory s aktéry inkluzivního vzdělávání – konkrétně s liniovými 

pracovníky ŠPZ.  

K naplnění cíle popisu současné situace inkluzivního vzdělávání v České republice 

se zaměřením na pracovníky ŠPZ byla využita metoda sběru a rozboru dokumentů, a to 
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jak legislativních (zákonů, vyhlášek, nařízení), tak strategických dokumentů zaměřených 

na inkluzivní vzdělávání. K popisu role pracovníků ŠPZ v procesu implementace novely 

školského zákona a inkluzivního vzdělávání bylo využito metody analýzy dokumentů a 

analýzy rozhovorů. Ke zjištění pozitiv práce ŠPZ a k odhalení nedostatků systému bylo 

využito i polostrukturovaných rozhovorů, jejich analýzy a vyhodnocení. Zjistit, nakolik 

jsou street-level byrokraté ve ŠPZ připraveni implementovat politiku dle jejích 

stanovených cílů, pomohly polostrukturované rozhovory, jejich analýza a vyhodnocení.  

 

4.1 Sběr dat 

Za účelem naplnění stanovených cílů diplomové práce bylo využito dvou typů dat. Dat 

sekundárních, která pomohla k zodpovězení cíle zaměřujícího se na popis současného 

stavu a podmínek, a dat primárních, k jejichž získání bylo provedeno výzkumné šetření.  

  

4.1.1 Veřejněpolitické dokumenty 

Studium a analýza dokumentů posloužila k naplnění cíle popisu současné situace 

inkluzivního vzdělávání v České republice se zaměřením na pracovníky ŠPZ a popisu 

jejich role v procesu implementace novely ŠZ a inkluzivního vzdělávání, k čemuž byly 

využity především veřejněpolitické dokumenty jako školský zákon, vyhláška o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných a další relevantní dokumenty. Tyto dokumenty 

pomohly popsat legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání a postavení ŠPZ v procesu 

jeho implementace. Vhodně posloužily i statistická data a strategické dokumenty.  

 

4.1.2 Polostrukturované rozhovory  

Hlavním zdrojem dat po diplomovou práci byly polostrukturované rozhovory vedené 

s pracovníky ŠPZ s pomocí předem připravených okruhů otázek.  

Polostrukturované rozhovory se vyznačují tím, že tazatel má předem připravený 

soubor témat a otázek, o které se během rozhovoru může opřít, ale nemusí jej striktně 

následovat (Reichel 2009: 111). Tento typ rozhovoru poskytuje možnost ptát se na názory 

a postoje rozdílnými a otevřenými způsoby (Flick 2004: 203). Respondenti nejsou 
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svazováni přesnými otázkami, ale přesto lze zachytit hlavní vzorce, postoje a témata, která 

by byla v kvantitativním výzkumu obtížně zachytitelná (Van Stone 1994: 573).  

Zkušený tazatel je zároveň zkušeným pozorovatelem, který je schopen číst neverbální 

sdělení, je citlivý k prostředí, ve kterým rozhovor provádí, a ke svému vztahu 

s účastníkem rovněž. Základním krokem k uvědomění si podstaty tohoto typu zkoumání 

je porozumění pozorovaného a rozhovor jako provázaným technikám kvalitativního 

výzkumu. Polostrukturovaný rozhovor se skládá z přípravy a samotných rozhovorů, jejich 

následných přepisů, z reflexe a analýzy dat (Švaříček, Šěďová a kol, 2007: 160). 

Návod pro vedení rozhovoru byl předem připraven na základě stanovených cílů a 

výzkumných otázek. K přípravě mi posloužilo studium sekundárních dat a dva expertní 

rozhovory uskutečněné před stanovením tezí diplomové páce. Příprava návodu pro vedení 

rozhovoru umožnila jeho plynulý průběh, zajistila, aby nebyla opomenuta žádná oblast, 

přesto návod nebránil v hledání nových témat dle konkrétní situace. Jednotnost 

pokládaných otázek mi umožnila snadnější porovnávání dat získaných v jednotlivých 

rozhovorech. Předem definovány konkrétní otázky se skládaly z logicky strukturovaných 

okruhů. Během rozhovorů jsem dbala na citlivost pokládaných otázek, složitá témata jsem 

začínala pokládáním jednodušších otázek, na odpověď méně náročných. Konkrétní návod 

pro vedení rozhovoru je k nahlédnutí v Příloze č. 1 diplomové práce.  

  

4.1.2.1 Technika výběru a cílová populace 

Pro kvalitativní výzkum je potřebný vhodný výběr informantů, kteří by měli mít potřebné 

znalosti, vědomosti a zkušenosti ze zkoumaného prostředí a mohli tak výzkumníkovi 

poskytnout informačně bohatý obraz daného prostředí. Vzhledem ke stanoveným cílům 

byl výzkum postaven především na rozhovorech s klíčovými aktéry – s odborníky z řad 

pracovníků ŠPZ, a doplněn o dva rozhovory s pracovníky z akreditovaných neziskových 

organizací, kteří mají taktéž pracovní zkušenost ze školských poradenských zařízení. 

Výběr respondentů byl nepravděpodobnostní, provedený nejdříve technikou výběru 

úsudkem, a následně doplněný o výběr nabalováním, v odborné literatuře známý jako tzv. 

snowball sampling, kde vybraný vzorek na základě postupného řetězení čítá maximálně 

desítky jednotek.  

Cílovou populací, pro kterou jsou závěry získané z výzkumu platné, jsou odborní 

pracovníci, tedy psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci, kteří v 

procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami představují street-level 
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aktéry. S ohledem na dostupnost a možnost časově se přizpůsobit byli primárně 

oslovováni pracovníci ŠPZ pražských poraden, což by mohlo být úskalím výzkumu. 

Nicméně podle Švaříčka a Šeďové (2007) nejde v kvalitativním výzkumu o generalizaci 

celé populace, výzkumný vzorek má pouze reprezentovat daný problém.  

Výběr respondentů byl podmíněn jejich lokalitou, velikostí, strukturou a v neposlední 

řadě i ochotou se výzkumu zúčastnit. Cílem bylo zahrnout do výzkumu co nejvíce 

různorodých pracovišť a pokusit se tak zajistit variabilitu dat. Výzkumu se zúčastnilo šest 

pracovníků z pražských poraden, dva pracovníci z mimopražských poraden, konkrétně 

z Plzně, a dva pracovníci akreditovaných neziskových organizací. Rozhovory 

s pracovníky z Prahy a pracovníky z Plzně se nijak nelišily, proto není tato proměnná ve 

výstupech rozlišována.  

Pro výběr respondentů byla zvolena kritéria, které musel každý respondent splňovat:  

a) Délka praxe minimálně 5 let (5 let bylo zvoleno proto, aby byla zajištěna jeho pracovní 

zkušenost i před účinností novely) 

b) Odborné vysokoškolské vzdělání (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník) 

c) Zkušenost s podporou dětí se SVP před novelou ŠZ i po novele ŠZ (1.9.2016) 

d) Ochota účastnit se výzkumu  

 

Tabulka č. 1: Přehled respondentů 

Respondent 

(označení 

v textu) 

Místo výkonu práce Pracoviště  Specializace 
Délka 

praxe 

R1 Praha SPC Speciální pedagog 5 let 

R2 Praha SPC Speciální pedagog 12 let 

R3 Praha SPC Speciální pedagog 18 let 

R4 Praha SPC Psycholog 9 let 

R5 Praha PPP Speciální pedagog 10 let 

R6 Praha PPP Psycholog  17 let 

R7 Plzeň SPC Speciální pedagog 8 let 

R8 Plzeň PPP Psycholog 22 let 

R9 Praha NO Speciální pedagog 20 let 

R10 Praha  NO Speciální pedagog 13 let 

Zdroj: autorka 
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4.1.2.2 Oslovování respondentů a průběh výzkumného šetření 

Oslovení potenciálních respondentů proběhlo pomocí e-mailu z veřejně dostupných 

zdrojů, kterými byly především webové stránky jednotlivých pracovišť. Všichni oslovení 

pracovníci ŠPZ obdrželi e-mail ve stejném znění tak, aby můj přístup k nim byl od začátku 

zcela totožný a já se tak vyvarovala případnému zkreslení dat. Návratnost odpovědí byla 

35 %, což lze považovat za poměrně vysoké procento, nicméně velká část respondentů 

odpověděla, že z hlediska časových možností pro ně není reálné žádaný rozhovor 

poskytnout. U posledních dvou rozhovorů jsem začala zaznamenávat dosažení teoretické 

saturace, získané odpovědi se opakovaly a mnohdy byly totožné (Hendl 2005: 151).  

Rozhovory proběhly vždy v přirozeném prostředí respondentů a vždy trvaly přibližně 

jednu hodinu. Uskutečňovány byly v přirozeném prostředí respondentů, tedy 

v kancelářích nebo zasedacích místnostech daného pracoviště. Mimo tazatele a 

respondenta nebyla u rozhovoru přítomna další osoba u osmi rozhovorů, dva rozhovory 

probíhaly ve sdílené kanceláři a vždy přibližně na 10-15 minut byl v místnosti přítomen 

kolega respondenta. Všechny rozhovory probíhaly plynule, pouze jednou respondent na 

několik minut přerušil rozhovor a na žádost kolegy se vzdálil řešit naléhavou situaci. 

Všechny informace získané od respondentů byly zaznamenány na audio záznamník, aby 

mohly být autenticky citovány.  

 

4.2 Tematická analýza dat 

Získaná data byla zpracována skrze tematickou analýzu. Tato metoda byla vyhodnocena 

za vhodnou analytickou metodu, protože umožňuje identifikaci, analýzu a interpretaci 

vzorců v získaných datech. Tematická analýza pomáhá datový soubor blíže popsat a 

vyhledat hlubší významy ve sděleních, proto je nutné hledat hloubku a důležitost tématu, 

nikoliv pouze četnost výskytu tématu. (Braun, Clarke 2006: 6) „Téma zachycuje nějakou 

důležitou informaci o datech ve vztahu k výzkumné otázce a představuje určitou úroveň 

strukturované výpovědi nebo významu v rámci datového souboru“ (Braun, Clarke 2006: 

10). Tematická analýza má předepsaná postupy a strukturované systémy pro identifikaci 

témat, ale i přesto se může stát úsudek výzkumníka problematickým momentem, protože 

v je vždy právě na úsudku výzkumníka, co jako téma shledá a co ne (Braun, Clarke 2006: 

10). Braun a Clarke (2006: 13) uvádějí dvě úrovně identifikace témat – sémantickou a 

latentní. Sémantický přístup k tematické analýze nehledá hlubší významy, jsou pro něj 
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podstatné explicitní významy slov. Na rozdíl od latentního přístupu, který se vyznačuje 

zkoumáním skrytých ideí a předpokladů. Pro účel diplomové práce jsem zvolila 

sémantický přístup, protože při poslechu rozhovorů jsem si potvrdila, že respondenti 

mluvili upřímně, neodpovídali vyhýbavě, proto nebylo nutné hledat skryté významy jejich 

sdělení.  

Prvním krokem analýzy získaných dat bylo poslechnutí jednotlivých nahrávek a 

jejich následný doslovný přepis. Výhodou tematické analýzy je, že není nutný tak detailní 

přepis jako například pro narativní analýzu (Braun, Clarke 2006: 17). Proto byly přepisu 

dat vynechány pasáže, které s tématem výzkumu nesouvisely a nebyly by v analýze 

využity – data byla v přepisu nahrazena pomlkou. Jeden z respondentů v mluvě používal 

slovenštinu, proto jsou citace tohoto respondenta po jazykové stránce upraveny a 

přizpůsobeny češtině. Už v prvním kroku jsem v datech hledala souvislosti a rozmýšlela 

na kódy, která byla datům přiřazena ve druhém kroku. 

Po přepisu dat následuje druhá fáze – vytváření kódů, které pomáhají strukturovat 

sesbíraná data. Při analýza dat vzniklo velké množství kódů, která jsem postupně 

seskupovala v celky – data rozdělena do kategorií podle témat. Protože ne všechny 

kategorie měly stejnou váhu, byly odlišené jako podkategorie logicky navazující na 

kategorie témat, se kterými mají souvislost. Témata přestáváme sjednocovat do okruhů 

ve chvíli, kdy získáme představu o tom, jaká témata jsou pro účel výzkumu vhodná, jak 

spolu souvisí a „jaký příběh nám podávají o datovém souboru“ (Braun a Clarke 2006: 

21).   

Poslední fází byla krátká definice každého tématu a identifikace jednotlivých 

podstatných a zajímavých zjištění a samotné sepsání a prezentace výstupů. Analýza byla 

provedena manuálně za využití programů MS Office, při výzkumu většího rozsahu by byl 

vhodnější využít softwaru na analýzu kvalitativních dat. Má analýza spočívala především 

v myšlenkových mapách, které mi pomohly vytvořit tematickou mapu všech sesbíraných 

dat, se kterými se následně lépe pracovalo.   

 

4.3 Analýza aktérů 

V dalším kroku byla provedena analýza aktérů, která je vhodnou metodou výzkumu pro 

zjišťování stanovisek zainteresovaných aktérů k dané problematice. Analýza aktérů 

pomáhá identifikovat všechny jednotlivce, skupiny a organizace, kterých se politika 
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inkluzivního vzdělávání týká, pomáhá poznat jednání, záměry a vzájemné vztahy mezi 

aktéry. V neposlední řadě analýza aktérů zhodnocuje vliv, zdroje a zájem na realizaci 

určité politiky (Veselý, Nekola 2007: 225-226). Aktérem veřejné politiky je každý ten, 

koho se problematika dotýká a má na její řešení aktivní či pasivní vliv. „Aktéři jsou 

jedinci nebo kolektivní subjekty, kteří jsou zapojeni do veřejněpolitického procesu, 

mohou jej iniciovat, ovlivnit jeho průběh a výsledek. Charakterizují je jejich preference, 

způsoby rozumění problému, na jehož řešení se podílejí a zdroje, kterými disponují. 

Jejich jednání je motivováno jejich zájmy.“ (Scharpf 1997 in Potůček, Rudolfová, 

Vlčková 2016: 55). Účelem analýzy byla identifikace aktérů v procesu implementace 

novely ŠZ a pochopení jejich postavení v procesu inkluze samotné.  

Analýzu aktérů lze provést několika různými způsoby, jejichž výběr je závislý na 

účelu, ke kterému má analýza sloužit, na časových, personálních a finančních zdrojích. 

Rozlišujeme celkem dva typy analýzy – rychlou analýzu výzkumu a výzkumnou analýzu 

aktérů. Výzkumná analýza aktérů bývá časově náročná a bývá až hloubkovým 

kvalitativním výzkumem. Rychlá analýza aktérů může být uskutečněna jako 

„brainstorming“ (Veselý, Nekola 2007: 226). U aktérů se rozlišuje jejich míra zájmu při 

řešení identifikovaného problému, míra moci, která aktérovi umožňuje ovlivňovat podobu 

veřejné politiky, a postoje, které jsou důležité pro nalezení konsenzu mezi aktéry. Pro 

přehlednost se při analýze aktérů nejčastěji volí kategorizace na primární a sekundární, 

kdy jsou primární aktéři přímo zasaženi identifikovaným problémem a sekundární aktéři 

se podílející na řešení identifikovaného problému, který je však přímo nezasahuje 

(Veselý, Nekola 2007: 226-229). Proto byla při analýze aktérů rozlišována míra jejich 

zájmu na řešení identifikovaného problému, míra moci umožňující ovlivňovat podobu 

veřejné politiky a jejich postoj k identifikovanému problému viz tabulka č. 2. 

 

4.4 Omezení a slabiny zvolených metod 

Přestože jsem se pro práci snažila zvolit metodologie, která stanoveným cílům dopovídá, 

a snažila jsem se zvolit užití metod výzkumu, které umožní zodpovězení výzkumných 

otázek, je nutné mít na paměti možná rizika zvolených postupů.  

Jednou ze slabin práce, kterou je potřeba zdůraznit, je obtížná generalizace a 

nedostatek vědecké rigoróznosti (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 152), které patří 

k obecné kritice kvalitativního výzkumu. Získaná data nejsou zobecnitelná na populaci, 

přestože rozhovory byly provedeny s profesionály, kteří se dané problematice věnují už 
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několik let a s inkluzivním vzděláváním mají dlouholeté profesní zkušenosti. 

Kvalitativním výzkumem je možné získat pouze vhled do problematiky v jejím 

přirozeném prostředí, protože při kvalitativním výzkumu dochází k intenzivními kontaktu 

výzkumníka a respondenty. Je nezbytné, aby výzkumník nepromítal do analýzy a 

výsledků své osobní preference (Hendl 2005: 50-53). 

Dalším úskalím práce je lokalita, ve které většina respondentů pracuje, kterou je 

v osmi případech hlavní město Praha a ve dvou případech město Plzeň. Lze předpokládat, 

že pracovníci ve velkých městech se setkávají s obdobnými problémy, řeší podobné 

situace a hodnotí politiku na základě stejných kritérií, čemuž tak nemusí být u pracovníků 

ŠPZ v dalších lokalitách České republiky, ve kterých mohou existovat rozdílné problémy. 

Rozhovory neprokázaly rozdílnost, odpovědi všech respondentů k problémům, se kterými 

se ŠPZ potýká, byly velmi podobné. V menších městech nebo jiných částech České 

republiky, které výzkum nepokrývá, tomu může být jinak. 

  

4.5 Etika výzkumu 

Před realizací rozhovorů byly respondenti seznámeni s výzkumem, jeho tématem a 

důvodem realizace výzkumného šetření. Respondenti byli taktéž informováni o zachování 

anonymity a předem požádáni o podepsání informovaného souhlasu. Anonymizace byla 

respondentům nabídnuta ihned při oslovování s žádostí o účast ve výzkumu a 

pravděpodobně pomohla respondenty pro výzkum získat. Vzhledem k povaze výzkumu 

anonymizaci nepovažuji za nedostatek práce. Proto v práci nebude identifikované žádné 

pracoviště ani žádný konkrétní respondent. Protože rozhovory často obsahovaly citlivé 

informace z prostředí pracovišť, nejsou doslovné přepisy rozhovorů součástí diplomové 

práce.  

 

4.6 Hodnotová východiska a reflexe postavení výzkumníka 

Cílem práce není odborné hodnocení přínosů inkluze ve vzdělávání, ani odborné 

hodnocení procesu zavádění legislativních změn inkluzivního vzdělávání. Práce se 

zaměřuje na roli street-level byrokracie v procesu inkluzivního vzdělávání a v procesu 

implementace novely ŠZ, proto se domnívám, že uvedená hodnotová východiska nemají 

vliv na objektivitu výzkumu, přesto jsem se rozhodla tuto část v práci nevynechat. 
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Protože se společnost neustále proměňuje a vyvíjí, považuji vzdělání za nedílnou 

součást životů každého jednotlivce. Jsem přesvědčena, že každému by měl být umožněn 

rozvoj jeho schopností a dovedností, které zvýší šance na jeho budoucí uplatnění. Snahy 

o společné vzdělávání považuji za pozitivní krok kupředu, žákům se SVP je tím ukázáno, 

že je společnost respektuje jako sobě rovné. Domnívám se, že intaktních žáci mohou být 

vzděláváním v kolektivu s žákem se SVP obohaceni, mohou se naučit respektu k druhým, 

uvědomit si, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují zvýšenou pozornost a pomoc, a že 

jsou to lidé, kteří si svou pozici ve společnosti nevybrali. 

K výzkumu a rozhovorům s aktéry jsem se snažila přistupovat bez předsudků a bez 

preferencí, snažila jsem se vyhýbat diskuzi o hodnotových východiskách mých nebo 

dotazovaných respondentů. V rozhovorech jsem se snažila zaujímat neutrální postoj 

k tématu, avšak pokud se respondent přímo zeptal nebo k tomuto tématu rozhovor 

směřoval, svá hodnotová východiska jsem jim sdělila, ale nadále jsem se snažila zaujímat 

neutrální postoj.  
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5 Teoretická východiska 

V souvislosti s výzkumným problémem a stanovenými cíli práce byla definována 

teoretická východiska, která představují teoretický rámec práce. Diplomová práce vychází 

z pěti východisek, která se vzájemně doplňují.  

 

5.1 Teorie lidského kapitálu  

Pro společnost je vzdělání přínosné především z ekonomického hlediska, neboť existuje 

přímá úměra mezi vzdělaností obyvatelstva a ekonomickým růstem (Haddad 1990). Lidé 

vstupují na trh s určitými dispozicemi, schopnostmi a kvalifikacemi. Cílem získávání 

těchto schopností je dokázat trhu nabídnout to, co potřebuje. V případě, že jedince 

investuje do své profesní přípravy, může očekávat lepší zhodnocení svých vložených 

investic (Kuchař 2007). Můžeme tedy předpokládat, že investice do vzdělání dětí se SVP, 

rozvoj jejich dovedností a schopností se společnosti vrátí jejich vstupem na trh práce. 

Proces vzdělávání je procesem rozvoje osobnosti, který mu umožňuje snadnější přístup 

ke zdrojům a seberealizaci. Vzděláním nabité zkušenosti v sobě nesou význam nejen pro 

jedince samotného, ale i pro společnost jako celek (Waisová, Romancov 2005). 

 

5.2 Principy inkluzivního vzdělávání 

Principy inkluzivního vzdělávání úzce souvisí s hodnotami inkluze. Ainscow (2006: 25) 

považuje inkluzi za nestálý boj proti exkluzi, který je nikdy nekončím procesem a za 

inkluzivní školu považuje tu, u které je viditelná neustálá snaha o zlepšování se. Tyto 

principy jsou zcela stěžejními prostředky pro rozvoj vzdělávacího systému a ve škole se 

promítají do všech procesů řízení a edukace (Kratochvílová 2013).  

Principy inkluzivního vzdělávání jsou definovány široce, neboť i tady platí, že 

vzhledem k rozdílným prostředím vzdělávacích systémů není pojem jednoduché 

jednoznačně vymezit. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání za základní 

principy inkluzivního vzdělávání považuje princip rovných příležitostí, nediskriminace a 

univerzálního přístupu. Jako další principy jsou zmíněny naslouchání hlasům žáků, 

aktivní účast žáků, pozitivní postoje učitele, schopnosti a dovednosti učitele, efektivní 

práce a uvědomělé vedení škol a smysluplnost interdisciplinárních služeb. Kratochvílová 
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(2013: 64) na základě těchto principů a čtyř pilířů vzdělávání pojmenovaných Delorsem 

(1997) považuje za základní principy inkluze ve školách: 

1) Respekt a princip rovných příležitostí mezi všemi účastníky edukačního procesu 

– „Potřeba úcty, potřeba fyzické nedotknutelnosti, bezpečí a řádu“ (Kratochvílová 

2013: 64). 

2) „Uplatňování principu individualizace a diferenciace ve prospěch rozvoje žáků – 

Potřeba zkušeností, které jsou přizpůsobeny individuálním rozdílům, potřeba 

zkušeností přiměřených vývoji.“ (Kratochvílová 2013: 64). Diferenciace představuje 

uvědomění si, že ne všichni mají stejné startovní pozice a stejné predispozice. Hlavní 

strategií individualizace je umožnit žákům se SVP zvládat náplň studia jednotlivých 

předmětů tak, aby se mohl účastnit výuky s intaktními dětmi (Brožová 2010: 78).  

3) „Osobní maximum všech za vzájemné podpory – Potřeba zkušeností přiměřených 

vývoji.“ (Kratochvílová 2013: 64). 

4) „Spolupráce mezi žáky, zaměstnanci školy, vedením školy, učiteli; spolupráce s 

odborníky uvnitř i vně školy a spolupráce s rodiči.“ (Kratochvílová 2013: 64). 

Principem inkluze ve vzdělání je i participace, které říká, že každý žák by měl být do 

vzdělávacího procesu aktivně zapojen (Lazarová 2015: 13-18).  

5) „Komunikace mezi všemi zúčastněnými – žáky, pracovníky školy a jejím širším 

okolím (komunitou).“ (Kratochvílová 2013: 64).  

 

V rámci inkluzivního vzdělávání nejde pouze o přizpůsobování potřebám žáků se SVP, 

ale i o individuální přístup k intaktním žákům, tak aby se naučili vnímat své rozdílí a 

přijímat je, naučili se vzájemnému respektu a spolupráci (Tannenbergerová in Janík 2016: 

35). Inkluzivní škola je založena na přesvědčení pedagogů o tom, že škola by měla 

usilovat o vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich odlišnosti a bez ohledu na jejich 

sociální, etnický nebo kulturní původ. Pedagog v inkluzivní škole by měl vnímat 

rozdílnost jako výhodu, nikoliv jako překážku (Striešová 2015: 110).  

 

5.3 Implementace politiky a její aktéři  

Implementace je komplexním procesem uskutečňování veřejné politiky, který zahrnuje 

stanovení cílů, nástrojů a aktérů, kteří se procesu účastní. Proces implementace je zásadně 
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ovlivněn vnějším i vnitřním prostředím, ve kterém je politika realizována (Potůček: Kurz 

Veřejná politika). Potůček (2010: 43) uvádí, že pojem implementace zahrnuje vše „co 

nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování 

dané politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace“. 

Podle Colebatche (2005) lze implementaci definovat jako dosažení cílů skrze záměry 

stanovené tvůrci politiky, uvedení politiky do praxe neboli její uskutečňování. V případě, 

že se výsledky liší od předem stanovených cílů, nebyla implementace politiky úspěšná.  

Teorie implementace je důležitá pro pochopení způsobu zavádění politických 

rozhodnutí do praxe. V případě, že se v praxi nedaří politická rozhodnutí snadno 

realizovat, mluvíme o „nepoměru mezi energií, která byla skutečně vydána na realizaci 

dané politiky, a energií, kterou by bylo potřeba investovat, aby se podařilo dosáhnout 

vytyčených cílů.“ (Potůček, 2010: 44). Potůček (2010) dále uvádí několik příčin 

nezdařené implementace – neumíme předvídat budoucnost a neumíme se na ni dostatečně 

připravit, společenský vývoj dokážeme ovlivňovat, ale ne řídit, může docházet k dalším 

nepředvídaným jevům vycházejících z politického rozhodnutí. Pro úspěšnou 

implementaci je tedy důležité její přijetí klíčovými aktéry.  

Častým postupem popisu implementace politiky je dělení do dílčích fází dle předem 

daného modelu veřejněpolitického cyklu. Nejznámější model politického procesu je 

model podle Howletta a Rameshe, kteří jej dělí do čtyř fází a pro účely diplomové práce 

je zcela dostačující. První fází je identifikace a uznaní problému, který se ve společnosti 

vyskytl, byl uznán politiky jako problém, který je potřeba ho řešit. Druhé fázi předchází 

diskuze různých alternativ řešení problému, vzájemné porovnávání jejich náročnosti a 

proveditelnosti (Fiala, Schubert 2000: 80-81). Po diskuzi a zhodnocení dochází 

k rozhodnutí o nejvhodnějším řešení. Po přijetí politiky následuje etapa implementace, 

která trvá po celou dobu platnosti politiky. Pro uskutečňování rozhodnutí může být 

použito různých nástrojů a strategií za účasti různých aktérů. Na implementaci politiky 

může být nahlíženo trojí optikou: shora dolů (top down), zdola nahoru (bottom up), 

kombinací obou (hybrid theory) (Pülzl, Treib 2007: 90). Při zavádění politiky může 

docházet k nepředvídaným problémům, které implementaci znesnadňují. Vlivem toho se 

původně stanovené výsledky mohou lišit od skutečnosti. Proto je politický cyklus 

zakončen hodnocením (evaluací) veřejné politiky, které může odhalit nezamýšlené 

důsledky a poskytnou zpětnou vazbu (Colebatch 2005: 56-58). Ve třetí fázi se vybrané 

řešení zavádí v praxi a poslední fáze hodnotí výsledky, případně změny nebo zrušení 

politiky (Potůček a kol. 2005). 
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Obrázek č. 1: Model veřejněpolitického cyklu podle Howletta a Rameshe (in Potůček 

a kol. 2005: 37) 

 

 

 

Pro úplné pochopení veřejně politického cyklu je nezbytné poznat všechny subjekty, 

kterým může být ovlivněn, pochopit jejich motivace, zájem, role a posoudit jejich vliv na 

danou politiku. Aktérem (také nazývaný jako stakeholders – zainteresovaný subjekt nebo 

skupina) je osoba nebo zájmová skupina osob, která má schopnost ovlivňovat vznik, 

uskutečňování a výsledek veřejné politiky, o danou politiku se zajímá, je jí postižen a má 

aktivní nebo pasivní vliv na její řešení a rozhodování (Veselý, Nekola 2007: 226). Scharpf 

(1997 in Potůček, Rudolfová, Vlčková 2016: 55) považuje aktéry za jedince nebo 

kolektivní subjekty, kteří mohou iniciovat a ovlivňovat průběh veřejněpolitického 

procesu, jejich jednání ovlivňují zájmy a zdroje, kterými disponují. Vše zmíněné má vliv 

na formulování cílů politiky a na jejich dosažení, k čemuž využívají různých nástrojů 

(Potůček, Pavlík a kol. 2015: 61).  

Howlett a Ramesh (2003 in Potůček a kol. 2005) rozdělují aktéry do tří skupin. Do 

první skupiny řadí státní aktéry, tedy zvolené zástupce a jmenované úředníky. Druhou 

skupinu zastupují sociální aktéři, kterými Howlett a Ramesh shledávají politicko-

ekonomické struktury, firmy a zaměstnance. Třetí skupinou je veřejnost, významné 

organizace a zájmová sdružení, masmédia a politické strany. Aktéry, kteří představují 

institucionální součást státu, označujeme za institucionalizované. Za 

neinstitucionalizované aktéry označuje veřejnost, zájmové skupiny, politické strany a 

média (Potůček, Pavlík a kol. 2015: 62).  
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5.4 Street-level byrokracie  

Výzkumy z oblasti veřejných politik uskutečňované už od 70. let se shodují, že jedním z 

předních faktorů způsobujících selhávání deklarovaných cílů jsou lokální organizace a 

jejich úředníci, kteří politiku implementují do praxe (Horák, Horáková: 2007). „Nedávné 

výzkumy v oblasti veřejného managementu a implementace politiky (…) definitivně 

potvrdily dřívější úvahy a případová zjištění o klíčové roli řadových pracovníků při 

realizaci veřejných a sociálních programů (…) a nepřímý vliv manažerů na veškeré jejich 

aktivity.“ (Riccucci in Horák, Horáková 2009: 370). V kontextu inkluzivního vzdělávání 

a pro účely této diplomové práce jsou za street-level byrokraty považováni psychologové, 

speciální pedagogové a další pracovníci působící v ŠPZ, učitelé a ředitelé škol. 

Street-level byrokraté bývají také nazýváni jako linioví pracovníci nebo výkonoví 

pracovníci (např. Winkler 2001, Musil 2004, Horák 2005, 2007). Jejich role ve veřejné 

politice je podstatou Lipskyho konceptu „byrokracie první linie“ (1980), ve které jsou za 

street-level byrokraty považováni všichni pracovníci ve veřejných službách, kteří při své 

práci jednající s občany a zastupují tak vládu (governmen). Lipsky (1980) za street-level 

byrokraty považuje „učitele, policisty a ostatní zákon prosazující zaměstnance, soudce, 

právníky a jiné zaměstnance soudů, zdravotníky a další zaměstnance, kteří mají přístup 

k vládním programům a poskytují v jejich rámci služby“ (Lipsky 1980: 3-4), tedy 

zaměstnance státu, kteří reprezentují vládu v kontaktu s občany, realizují politiku směrem 

k občanům a slouží veřejnému zájmu. Byrokrat je v pravidelném osobním kontaktu s 

občany, ve své práci má značnou moc v rozhodování o tom, jaké kdo má nároky a jaké 

výhody bude přijímat, a jeho práce má velký dopad na ty, se kterými pracuje (Lipsky 

1969: 2).  

Linioví pracovníci jednají s konkrétními uživateli, což platí především pro sociální 

politiky, bývají vystaveni náročným pracovním podmínkám, zejména pak rostoucí 

poptávce po nabízených službách a nedostatečným zdrojům různého typu (Lipsky 1980). 

Jak Lipsky (1980) dále zmiňuje, linioví pracovníci čelí nejen náročným pracovním 

podmínkám, ale i tlaku a preferencím pracovníku, kteří jsou hierarchicky nadřazení. Tento 

tlak bývá zapříčiněn nejednoznačně stanoveným zájmům, ve snaze pracovníků v roli 

managera vyhovět požadavkům liniových pracovníků a zároveň dostát požadavkům 

systému a dosáhnout cílů realizovaných programů. Linioví pracovníci jsou velmi často 

vystavováni specifickým situacím svých klientů, při jejichž řešení potřebují 

maximalizovat svou autonomii, což nebývá v souladu s cíli organizace. Velká míra 
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autonomie je přítomna i přes častou nelibost managementu, důvodem je především četný 

kontakt liniových pracovníků s klienty (Horák, Horáková 2009). 

Pracovníci ŠPZ splňují všechny zmíněné předpoklady a jsou typickým představitelem 

street-level byrokracie. Jsou v kontaktu s dětmi a jejich rodiči a spolupracují s dalšími 

street-level byrokraty, kterými jsou zástupci škol. Čelí těžkým pracovním podmínkám, 

nedostatečným zdrojům financí, nedostatečné informovanosti apod. Přestože mají 

pracovníci ŠPZ ve vzdělávacím systému vymezené postavení, mají relativně velkou 

nezávislost v nastavování praktik a metodik a disponují mocí v rozhodování při 

posuzování vzdělávacích potřeb žáka a jeho nároků na podpůrná opatření. Velká míra 

nezávislosti v rozhodování souvisí s nedostatečnými zdroji a s neurčitostí pracovních 

podmínek, které bývají problematické a nejednoznačné (Lipsky1980). 

Komplikovanost pracovních podmínek je často zjednodušována pomocí rutinních 

postupů a strategií, kterými Lipsky (1980) doporučuje zjednodušuje velmi komplexní a 

složité cíle na cíle reálně dosažitelné. Street-level byrokrat se často setkává s problémem, 

kdy není schopen věnovat všem klientům stejnou míru pozornosti a času. Lipsky 

doporučuje omezení množství klientů, kterým se byrokrat věnuje, čímž bude moci 

vynaložit stejnou míru úsilí každému a dosáhne tak větší kvality poskytovaných služeb. 

Street-level byrokrat by se měl vyvarovat kategorizaci klientů na základě svých 

předsudků. Práce street-level byrokrata by měla zůstat neutrální a předsudky by měly být 

nahrazeny objektivními kritérii (Lipsky 1980).  

 

5.5 Princip byrokracie a profesionalizmu 

U liniových pracovníků lze rozlišovat dva způsoby chování – prvním typem je 

byrokratické chování, které se vyznačuje neosobním přístupem a striktním dodržováním 

předem stanovených pravidel a norem; druhý typ chování lze označit za profesionální a 

proklientský, zaměřený na individuální potřeby (Horák, Horáková 2009: 373). 

Jak zmiňují Horák a Horáková (2009), chování profesionálních liniových pracovníků 

je předmětem zájmu sociologie již od 70. let minulého století – rolí liniových pracovníků 

se začali věnovat například Scott (1969), Smith (1970), Blau (1971) nebo Meyer (1074). 

„Častým předmětem zájmu sociologů organizace je konfliktní postavení profesionálů 

v byrokratické struktuře organizace, ve které se vyskytují (…). Principy byrokratizmu jsou 

totiž ve své podstatě protikladné. Podle Freidsona [Freidosn 2001] je na ně možné 
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nahlížet jako na dva odlišné fungující světy (modely), které jsou založeny na odlišných 

předpokladech (logikách).“ (Horák, Horáková 2009: 373). 

Logikou byrokracie je předpověditelnost a efektivita, přičemž manažer organizace 

dohlíží na ty, kteří službu vytvářejí. Produkce a distribuce služeb je plánovaná, 

kontrolovaná a založená na předem stanovených pravidlech – kvalifikaci pracovníků a 

předem definovaných povinnostech (Horák, Horáková 2009: 373). Logika 

profesionalizmu je oproti tomu založena na důvěře ve specializované znalosti pracovníků, 

která jim umožňuje organizovat a kontrolovat svou vlastní práci. Schopnosti a znalosti 

pracovníků nejsou jednoznačně standardizované, k jejich prosazování potřebují 

pracovníci jistou míru autonomie. Uživatelé služby i manažeři mohou plně důvěřovat 

spolehlivosti pracovníkům a maximalizaci užitku jejich práce (Horák, Horáková 2009: 

373-374).  

V posledních dvou desetiletích je ve veřejné politice výrazně znatelná počínající 

převaha profesionalizmu nad byrokracií a změny manažerských praktik, základní 

byrokratické praktiky jsou nahrazovány novými formami organizace veřejných služeb 

založených na větší autonomii aktérů a možnosti uplatňovat normy své profese (Horák, 

Horáková 2009: 374).  
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6 Věcná východiska 

Vlivem různých úrovní implementace inkluzivního vzdělávání do vzdělávacích systémů 

států je nejednotná i základní terminologie. Konkrétně se jedná o pojmy integrace a 

inkluze, které bývají často zaměňovaný, inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Pojmy se objevují v odborných publikacích a textech mnoha 

autorů, kteří se tématu věnují a definují je různými způsoby.  

 

6.1 Integrace a inkluze 

Snahy o definování inkluze a integrace začaly už v 90. letech minulého století, kdy se 

pojmy objevily ve strategických a legislativních dokumentech. Pojmy integrace a inkluze 

jsou velmi často chybně zaměňovány, přesto spolu úzce spolu souvisí, na což ve svých 

odborných publikacích upozorňuje řada autorů - např. Resman, 2003; O’Hanlon, 2003; 

Vítková, 2009. Podle Resmana (2003) jsou oba pojmy dva stupně jedné roviny výchovně 

vzdělávací snahy: „Při inkluzi jde o jistou kvalitativní novost, o nové pohledy a novou 

rovinu začleňování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze je kultura života 

v určitém společenství."  

Kratochvílová (2013) uvádí, že je třeba pojmy inkluze a integrace nezaměňovat, 

protože každý z pojmů je založen na jiném východisku. Nejzásadnějším rozdílem je pojetí 

žáka. V procesu integrace žáka se SVP je pozornost věnována jeho slabým stránkám, 

nikoliv prostředí školy. Proces inkluze představuje „společné formální vzdělávání všech 

žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu” Kratochvílová (2013), v rámci něhož 

pracovníci škol spolu s komunitou vytvářejí vhodné podmínky tak, aby byly odlišnosti 

respektovány v maximální míře, aby byly v maximální míře rozvíjeny a pomohly tak 

k individualizaci žáka v oblasti rozvoje somatického a psychického zdraví, sociálního, 

duchovního rozvoje a seberozvoje (Kratochvílová, 2013). Inkluze ve vzdělávání vychází 

z předpokladu, že děti se SVP jsou v každé třídě, často bez kategorizování SVP. Problémy 

s učením zde nejsou považovány za nedostatek žáka, ale jsou podnětem pro úpravu 

učebních strategií. Jejich potenciál je důležité odhalit a pomoci jim s jeho rozvojem 

(Skidmore 2004). 

Integrace ve vzdělávání představuje úsilí začlenit žáka nebo skupinu žáků se SVP do 

společnosti skrze kvalitní edukační proces a rovné příležitosti ke společnému vzdělávání. 

Integrovat žáka znamená „vzdělávat ho v běžném prostředí, ve kterém se mu však dostává 
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veškeré odborné péče, již dítě potřebuje k optimálnímu rozvoji“ (Bradley 2016: 95). Dle 

Tannenbergeré (2012: 26) je integrace nástroj, mechanismus nebo opatření, tedy spíše 

záležitost praxe. Oproti tomu inkluzi pojímá jako systém nebo směr, kterým se v rámci 

začleňování žáků se SVP vydat. Integraci lze chápat jako pojmy scelení a sjednocení, jejíž 

opakem je segregace, tedy oddělování či rozdělení. Integrace se rozlišuje na integraci 

širšího a dílčí charakteru, kdy integrace širší se zaměřuje na společenský výsledný stav 

začleňování do společnosti, a integrace dílčí sleduje konkrétní oblasti společenského dění. 

Jesenský (1995) vnímá integraci jako na sociální, pracovní a pedagogickou. Gemert (in 

Zilcher 2013: 20-21) integraci rozlišuje na fyzickou, která vyjadřuje postavení zdravotně 

znevýhodněných jedinců ve společnosti, funkční, jež usiluje o dostupnost veřejných 

služeb a sociální, která se zabývá postavením zdravotně znevýhodněných jedinců ve 

společnosti jako právoplatných jedinců. Dle Zelinkové (2011) cílem inkluze ve vzdělání 

není přizpůsobování se nebo splynutí skupiny běžné populace a skupiny populace se 

zvláštními potřebami. Cílem je společné soužití a respektování.  

Česká republika ve svém strategickém akčním plánu rozvoje inkluzivního vzdělávání 

uvádí příklon k širšímu pojetí pojmu: “za inkluzivní vzdělávání považujeme vzdělávání 

rozvíjející kulturu školy směrem k sociální soudržnosti, vzdělávání vycházející z 

uspořádání běžné školy způsobem, který naplňuje koncept rovných příležitostí a nabízí 

adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální 

rozdíly s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál.” (NAPIV ČR: 1). 

Organizace OSN (UNESCO) považuje inkluzi za proces, kterým jsou vytvářeny 

podmínky pro maximální zapojení žáků se SVP do procesu vzdělávání a do kulturního a 

společenského života. K tomuto zapojení může dojít pouze za předpokladu, že je upraven 

obsah výuky, přístup a strategie škol. Vzdělávání bez rozdílů považuje za povinnost.  
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Tabulka č. 2: Rozdíl mezi integrací a inkluzí 

Integrace Inkluze 

Zaměření se na jedince s postižením Zaměření se na potřeby všech žáků 

Posudky specialistů Posudky běžných učitelů 

Speciální intervence  Dobrá výuka pro všechny 

Prospěch pro integrovaného studenta Prospěch pro všechny 

Dílčí změna podmínek a prostředí Celková změna školy 

Zaměření se na vzdělání jedince se SVP Zaměření se na skupinu nebo školu 

Speciální programy uzpůsobené jedinci se 

SVP 

Celková strategie výuky učitele ke všem 

žákům 

Žák se SVP je hodnocen expertem Žáci jsou hodnoceni učitelem 

Zdroj: Bartoňová, Vítková 2015: 54 (upraveno autorkou) 

 

Dyson (1999) v souvislosti s inkluzí jako ideologií upozorňuje na dva základní diskurzy, 

které mohou v praxi stát proti sobě – právní a etický diskurz, který inkluzi zdůvodňuje a 

pragmatický diskurz, který se věnuje proveditelnosti inkluze. Proto proti sobě v téměř 

každé společnosti velmi často stojí zastánci inkluze, kteří myšlenku inkluze podporují a 

obhajují, a odporovatelé, kteří zdůrazňují negativa. I mezi autory se najdou dvě názorové 

skupiny, kdy jedni obhajují nutnost vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, 

dodržování základních lidských práv a respektu. Odpůrci společného vzdělávání 

argumentují tím, že škola je instituce, která aby naplňovala své poslání, je nezbytné 

rozlišovat mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky (Allan 2008). Zda bude nebo nebude 

společné vzdělávání úspěšně realizováno se odvíjí od sociálních, politických a 

ekonomických kontextů země (Soodak 2003).  

 

6.2 Žák se speciální vzdělávací potřebou 

Norwich (2010) poukazuje na skutečnost, že inkluzivní systém nelze rozvíjet, operuje-li 

se stále s diskriminujícími výrazy, které vytvářejí tzv. nálepkování. Takovým výrazem je 

např. žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nálepkování utváří stereotypy v 

jednání a myšlení lidí. Pojem speciálních vzdělávacích potřeb byl zaveden v 70. letech 

minulého století ve spojení s integrativní pedagogikou, aby se věnovala větší pozornost 
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pojmenování individuálních potřeb pro určité skupiny žáků. Pojem je dnes již nahrazován 

v konceptech, které podporují rozmanitost, jako např. žák s rozmanitými schopnostmi 

(Kasíková, Straková 2011), žák s bariérami na cestě k učení a participaci (Hájková, 

Strnadová 2010: 18), žák s potřebou podpůrných opatření (Kratochvílová 2013). 

Zákon č. 561/2004 Sb. považuje za žáky se SVP skupinu žáků se zdravotním 

postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, 

souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), 

zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a 

lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáky se 

sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení 

azylu). Dle školského zákona je žákem se SVP osoba, která ke vzdělávání na 

rovnoprávném základě v hlavním vzdělávacím proudu potřebuje využívat podpůrná 

opatření. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná, hrazená ze státního rozpočtu. 

Finance krajům rozděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle počtu dětí 

se SVP (Zákon č. 561/2004 Sb. § 160-161). Do podpůrných opatření spadá poradenství, 

úpravy průběhu vzdělávání (organizace, obsah, hodnocení, formy a metody vzdělávání, 

prodloužení délky studia, úprava očekávaných výstupů), úpravy podmínek přijet ke 

studiu, úpravy ukončení studia, používání kompenzačních pomůcek, individuální 

vzdělávací plán, podpora asistenta pedagoga a speciálních pracovníků, asistence 

tlumočníka a stavební či technické úpravy prostor (Zákon č. 561/2004 Sb. § 16).  

 

6.3 Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí se SVP  

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., která upravuje podmínky vzdělávání dětí se SVP 

stanovuje tzv. vyrovnávací a podpůrná opatření, kterých se využívá u dětí se zdravotním 

postižením nebo sociálním znevýhodněním, anebo žákům mimořádně nadaným. „Využití 

speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, 

rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, 

zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-

psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě 
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nebo studijní skupině nebo jinou úpravu organizace vzdělávání zohledňující speciální 

vzdělávací potřeby žáka“ (Vyhláška č. 73/2005 Sb.).  

Dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných jsou žákům poskytována podpůrná opatření podle stanovených 

podmínek. Detailní výčet podpůrných opatření je k nalezení v příloze č.1 dané vyhlášky. 

Na základě doporučení ŠPZ jsou pro žáky se SVP zpracovány IVP, jež zajišťuje 

individuální speciální vzdělávací potřeby žáka. V IVP jsou uvedeny úpravy obsahu 

vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení jeho vzdělávání a jsou individuálně 

upraveny metody a formy výuky a hodnocení (Vyhláška č. 27/2016 Sb., Hlava II, §3). 

IVP musí být zpracován nejpozději do jednoho měsíce od doručení doporučení ŠPZ, za 

jeho zpracování a naplnění je zodpovědný ředitel školy. Individuální vzdělávací plán (dále 

jen jako IVP) bývá upravován během celého roku v závislosti na potřebách žáka a 

nejméně jednou ročně je vyhodnocován školským poradenským zařízením, které 

poskytuje zpětnou vazbu škole, zákonným zástupcům a žákovi (Vyhláška č. 27/2016 Sb., 

Hlava II, §4). 

Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů dle kategorií SVP, kdy první stupeň 

opatření poskytuje škola na základě navržení pedagogických pracovníků a ve spolupráci 

se školským poradenským zařízením a s žákem nebo s jeho zákonným. První stupeň 

podpůrných opatření poskytuje škola na základě doporučení pedagoga, spočívá především 

v úpravě metod a organizace výuky a hodnocení. Slouží ke kompenzaci mírných obtíží 

ve vzdělávání žáka a reagují na pomalejší tempo práce žáka při vyučování, drobné vady 

čtení, psaní a počítání, drobné obtíže v koncentraci atd., jež jsou zpravidla důsledkem 

aktuálního nepříznivého zdravotního nebo psychického stavu. Pracovníci školy zpracují 

pedagogický plán podpory žáka, popíší potíží, kterým žák čelí, a speciálních vzdělávacích 

potřeb, stanoví cíle a způsob vyhodnocování efektivity plánu. Vyhodnocování efektivity 

plánu proběhne nejdéle do tří měsíců od zavedení podporných opatření. V případě, že je 

školou stanovená podpora vyhodnocena jako nedostačující, je rodičům či zákonným 

zástupcům žáka doporučeno kontaktovat školské poradenské zařízení (Vyhláška č. 

27/2016 Sb., příloha č. 1). 

Školské poradenské zařízení mohou žákům se SVP doporučit podpůrná opatření 

spadající do druhého až pátého stupně, pro jejichž poskytování je potřeba informovaného 

souhlasu zákonného zástupce. ŠPZ nejpozději do jednoho měsíce od doporučení 

vypracují individuální vzdělávací plán a stanoví podpůrná opatření, která budou žákovi 

poskytnuta (Vyhláška č. 27/2016 Sb., § 2–3). Podpůrná opatření druhého stupně jsou 
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zpravidla určena žákům s aktuálním nepříznivým zdravotním stavem, žákům 

s opožděným vývojem, s odlišným kulturním zázemím nebo s jinými životními 

podmínkami odlišnými od intaktních žáků v hlavním vzdělávacím proudu. Druhý stupeň 

podpory je zaměřen na specifické poruchy učení a chování, mírně oslabené zvukové či 

zrakové funkce, řečové vady nebo například na poruchy autistického spektra. K zajištění 

druhého stupně podpůrných opatření dochází na základě doporučení školského 

poradenského pracoviště a se souhlasem zákonného zástupce (Vyhláška č. 27/2016 Sb., 

příloha č. 1).  

Opatření třetího až pátého stupně vychází z diagnostiky SVP školským poradenským 

pracovištěm, případně vyjádření lékařů nebo dalších odborníků. Ve třetím stupni je 

doporučena úprava metod práce, organizace vzdělávání a hodnocení žáka. Vzdělávání 

žáka je ovlivněno závažnou specifickou poruchou, odlišným kulturním prostředím, 

řečovými vadami těžkého stupně, lehkým mentálním postižením, poruchou autistického 

spektra a dalšími. Třetí stupeň (a vyšší) podpory využívá pomoci asistenta pedagoga, 

případně dalších odborníků (lékaři, sociální pracovníci terapeuti apod.) komunikačních 

systémů pro neslyšící a dalších prostředků pro podporu při učení (Vyhláška č. 27/2016 

Sb., příloha č. 1). U čtvrtého stupně podpůrných opatření dochází k velmi významným 

změnám metod a organizace, obsahu a výstupů vzdělávání žáka se SVP. Charakter 

vzdělávacích potřeb je čtvrtého stupně je určen žákům se závažnými poruchami učení, 

těžkým mentálním nebo tělesným postižením, se závažnou vadou řeči a další. Vzdělávání 

žáků s pátou kategorií podpůrného opatření obvykle vyžaduje úpravu pracovního 

prostředí (Vyhláška č. 27/2016 Sb., příloha č. 1).  

Od druhého do pátého stupně je uvedena normovaná finanční roční náročnost daného 

opatření. Výdaje na podpůrná opatření jsou hrazena ze státního rozpočtu České republiky, 

který rozděluje MŠMT krajům podle počtu dětí se SVP (Zákon č. 561/2004 Sb. § 160-

161). 

 

6.4 Inkluzivní škola 

V průběhu inkluzivního vzdělávání je podstatným faktorem přístup školy k inkluzi žáků 

se SVP, který je umocněn odbornou připraveností, pozitivním přístupem všech pedagogů 

a vybaveností školy (Uzlová 2010: 19). Inkluzivní škola je založena na principech 

rovnosti a respektu k odlišnostem, které vnímá jako inspiraci ke kvalitnějšímu vzdělávání 

všech, a na spravedlivých vzdělávacích příležitostech (Průcha, Walterová, Mareš 2003: 
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23). Inkluzivní škola přistupuje k SVP jako k pozitivní a vítané zkušenosti. Tato forma 

vzdělávání má žákům pomoci naučit se toleranci, empatii, vstřícnému přístupu 

k odlišnostem a kooperaci. Inkluzivní škola dává pedagogům možnost rozšiřovat své 

schopnosti a znalosti, jejichž neustálé rozvíjení je pro inkluzivní způsob vzdělávání 

nezbytný (Uzlová 2010: 18-20). 

Pedagog v inkluzivní škole není tím, kdo řídí vyučování, žáka vede, určuje, ukazuje 

a hodnotí. Inkluzivní škola chápe žáka jako svébytnou bytost s vlastní identitou, 

s vlastními právy a individuálními potencemi, což přináší zásadní změnu v přístupu 

pedagoga k žákům (Hájková, Strnadová 2010: 117-118). „Inkluzivnímu trendu vychází 

vstříc škola, ve které se uplatňují vnitřně individualizované učební postupy a sledují se 

individualizované vyučovací cíle.“ (Hájková, Strnadová 2010: 118).  
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7 Legislativní rámec inkluzivního vzdělávání 

Prosazování společného vzdělávání se stává jednou z priorit vzdělávacích politik států od 

90. let 20. století, kdy jsme se začali setkávat s konceptem inkluze ve vzdělávání 

v politických a strategických dokumentech. Právní rámec inkluzivního vzdělávání byl 

nastolen řadou národních a nadnárodních dokumentů, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. 

Cíle inkluzivního vzdělávání mají kořeny sahající k liberálním a progresivním 

myšlenkám, jež postupně všechny děti, jejich rodiče a komunity rovnocenně zapojují do 

celoživotního vzdělávání navzdory překážkám vyplývající z chudoby, třídního postavení 

rasy, náboženství či kulturního původu (Topping, Maloney, 2005: 17). Hlavním rysem 

všech níže zmiňovaných dokumentů je rozvoj a deklarace práva na vzdělání všech bez 

ohledu na zdravotní, socioekonomické, kulturní, etnické či jiné odlišnosti.  

 

7.1 Inkluzivní vzdělávání v mezinárodních dokumentech 

V roce 1948 vydala OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv, která uvádí, že všichni 

jsou si rovni a mají právo na vzdělání. Deklarace se stala prvním právním dokumentem, 

ve kterém můžeme nalézt myšlenku inkluzivního vzdělávání. „Vzdělání má směřovat k 

plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním 

svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi 

všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými“ (Všeobecná deklarace 

lidských práv, čl. 26). Ve Všeobecné deklaraci lidských práv je stanoveno, že „vzdělání, 

nechť je bezplatné, alespoň v počátcích a základních stupních“ (Všeobecná deklarace 

lidských práv čl. 26), čímž dokument zpřístupňuje vzdělávání všem socioekonomickým, 

politickým, občanským a kulturním skupinám. Právo na vzdělání, směřování k rozvoji 

osobnosti, důstojnost a posílení úcty k lidským právům a základním lidským svobodám, 

vzájemné porozumění a snášenlivost byly upraveny a jsou zakotveny v Mezinárodním 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který byl vytvořen 

na zasedání OSN. K Paktu přistoupila i Česká republika (Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech 1966, čl. 13). 

V roce 1959 vydalo OSN Deklaraci práv dítěte, jež vyzdvihuje poskytování výchovné 

a vzdělávací péče založené na principu rovných příležitostí. Dokumentem se vzdělání 

stává prostředkem, který umožňuje dítěti stát se platným členem společnosti (Deklarace 

práv dítěte 1959).  
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Organizace OSN pro vědu, kulturu a vzdělávání (UNESCO) spolu se španělským 

ministerstvem pro vědu a vzdělávání uspořádaly v roce 1994 Světové konferenci o 

vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, které se zúčastnilo, a jejíž 

průlomový výstup Prohlášení ze Salamanky podepsalo 92 států světa včetně České 

republiky. Prohlášení mimo jiné sděluje, že rozdíly mezi žáky by měly být chápány 

pozitivně, proto by státy měly reagovat na individuální potřeby žáků, zpřístupnit vzdělání 

v běžných školách všem a podporovat mezinárodní spolupráci (UNESCO 1994). 

 

7.2 Inkluzivního vzdělávání v dokumentech České republiky 

Česká republika dodržuje implementaci principů inkluzivního vzdělávání v rámci 

mezinárodních dokumentů, ke kterým je vázaná, přesto došlo k rozšiřování úpravy 

problematiky dalšími legislativními a strategickými dokumenty došlo i na státní úrovni. 

 

7.2.1 Legislativní dokumenty České republiky 

Do roku 1989 bylo v českém školství typické vzdělávat podle modelu segregovaného 

školství, ve kterém jsou intaktní žáci (intaktních žáci) vzděláváni v běžných školách a žáci 

se SVP jsou vzděláváni v institucích mimo hlavní vzdělávací proud. Rozvojem 

demokracie došlo ke změně pojetí školství a po vzoru západních evropských zemí se 

postupně přecházelo od modelu segregovaného vzdělávání k modelu inkluzivnímu. 

Největší podpoře se inkluzivnímu vzdělávání začalo dostávat po vstupu České republiky 

do Evropské unie v roce 2004, kdy začalo být prosazováno viditelně a intenzivně 

(Kratochvílová 2013: 9). Na základě lokálních zákonů a vyhlášek je dnes většina žáků se 

SVP vzdělávána v hlavním vzdělávacím proudu inkluzivního vzdělávacího systému. 

Základním dokumentem v českém právu, který zaručuje rovný přístup ke vzdělání, je 

Listina základních lidských práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Listina 

ukotvuje obecné myšlenky inkluzivního vzdělávání, stanovuje principy rovnosti a 

zaručuje práva a svobody „všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“ 

(Listina základních práv, čl. 3, odst. 1). V článku č. 33 stanovuje: „(1) Každý má právo 

na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají 
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právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a 

možností společnosti též na vysokých školách“ (Listina základních práv, čl. 33).  

V legislativě týkající se školství je základním dokumentem školský zákon a jeho 

novelizace, vyhlášky a prováděcí předpisy. Velká koncepční změna ve vzdělávání žáků 

se zdravotním postižením přišla v polovině 90. let minulého století, kdy byla integrace do 

běžných škol umožněna v praxi Novelou č. 171/1990 Sb., která mimo jiné z zavedla 

možnost diferenciace výuky podle schopností a zájmu dětí. Další možnosti individuálního 

vzdělávání byly deklarovány Vyhláškou 291/1991Sb., dle které mohl ředitel školy 

přeřazovat nadané žáky do vyšších ročníků, zařazovat žáky do tříd dle jejich potřeb a 

rozvoje, případně zřizovat speciální, specializované nebo vyrovnávací třídy pro žáky se 

SVP. Inkluzivní vzdělávání získalo systémové prvky Vyhláškou č. 127/1997 Sb., o 

speciálních školách a speciálních mateřských školách, která umožnila současné působení 

dvou pedagogů ve třídě. V roce 2002 byla zveřejněna Směrnice MŠMT k integraci dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která vymezila speciální vzdělávací potřeby, 

upřesnila a deklarovala zajišťování těchto vzdělávacích potřeb a individuální integrování 

žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu.  

Významné rozšíření podpůrných opatření vedoucích k integraci jsme zaznamenali až 

vydáním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání („školský zákon“), a vydáním zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, který stanovil požadavky na pedagogické pracovníky, kteří 

se podílejí na vzdělávání žáků se SVP. U asistenta pedagoga je požadováno ukončené 

vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo ukončené středoškolské vzdělání 

spolu se studiem pro asistenty pedagoga (Zákon č. 563/2004 Sb., § 20). U speciálních 

pedagogů je požadován vysokoškolský magisterský titul (Zákon č. 563/2004, Sb.§ 18).  

Na školský zákon navazovala řada vyhlášek. V roce 2005 vyšla v platnost Vyhláška 

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

zařízeních, vymezuje poradenské služby školských poradenských zařízení, která 

spolupracují s dětmi se SVP a jejich rodiči či zákonnými zástupci, se školami a orgány 

sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, a která zajišťují 

diagnostiku, poradenskou a metodickou činnost, zajišťují odborně speciálně 

pedagogickou a pedagogicko-psychologickou péči, preventivně výchovnou péči a 

pomáhají žákům a jejich zákonným zástupcům při volbě vhodného vzdělávání žáka nebo 

studenta v přípravě na budoucí povolání (Zákon č. 561/2004 Sb. § 116). Ve stejném roce 

vešla v platnost Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 



 

33 

 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (později 

novelizována Vyhláškou č. 27/2016 Sb.), upravující integraci v hlavním vzdělávacím 

proudu a speciální vzdělávání (Vyhláška č. 73/2005 Sb).  

Školský zákon uvádí, že vzdělání je založeno na zásadách, kterými je zajištěna 

rovnost k přístupu ke vzdělávání bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk nebo 

zdravotní stav. Školský zákon dále upravuje podmínky vzdělávání, způsob plnění povinné 

školní docházky, vzdělávací soustavu, organizaci a formu vzdělávání (Školský zákon). 

Diskriminace v přístupu ke vzdělávání a diskriminace v jeho poskytování je zakázaná 

Antidiskriminačním zákonem (Zákon č. 198/2009 Sb.). 

Současným nejstěžejnějším legislativním dokumentem inkluzivního vzdělávání je 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a jeho Novela č. 82/2015 Sb. která se týkají mimo jiné žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování podpůrných opatření. Část novely o 

inkluzivním vzdělávání byla odložena a vešla v účinnost 1. 9. 2016 (NÚV 2016). Novela 

upustila od medicínského modelu identifikace problémů při začleňování žáků se SVP do 

hlavního proudu vzdělávacího systému a přiklání se spíše k sociálnímu chápání, které 

nemusí být diagnostikované na straně žáka, ale mohou souviset s prostředím, ve kterém 

je žák vzděláván a při interakci s okolím (Ainscow 2002). Nově se mění pojetí žáka se 

SVP, který už není vymezován svým handicapem, ale rozumí se jím žák, který k naplnění 

svých vzdělávacích potřeb na základě rovnoprávnosti potřebuje podpůrná opatření 

(Novela č. 82/2015 Sb.).  

Nejzásadnější a nejaktuálnější vyhláškou je Vyhláška a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která upravuje vzdělávání 

těchto žáků a podpůrná opatření. Vyhláška vymezuje podpůrná opatření rozdělená do 5 

stupňů a definuje inkluzivní vzdělávací politiku žáků se SVP. První stupeň podpůrných 

opatření poskytuje škola na základě doporučení pedagoga – zahrnuje individuální úpravy 

v organizaci a v metodách vzdělávání (Vyhláška č. 27/2016 Sb.).  

 

7.2.2 Strategické dokumenty České republiky  

Za posledních deset let se téma stalo velmi diskutovaným tématem, kterému se věnuje 

řada politických a strategických dokumentů. Lze tak předpokládat, že inkluzivní 

vzdělávání se stává normativním požadavkem a bude získávat pozornost veřejnosti. Mezi 

zmíněné dokumenty patří Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha), 
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Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2002, 2007, 

2011–2015), Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015), 

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání, Hlavní směry strategie vzdělávací politiky 

do roku 2020 (Kratochvílová 2013). 

V návaznosti na rozsudek Evropského soudu z roku 2007 byl vypracován Akční plán 

opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní 

proti České republice, v rámci kterého bylo vládou přijato několik opatření, která měla 

přispět k lepšímu postavení Romů v přístupu ke vzdělání. Rozsudek Evropského soudu 

dal za pravdu předkladatelům stížnosti a zjistil, že došlo k opakované diskriminaci, když 

bylo romským žákům z důvodu rasy a etnického původu zamezováno jejich základního 

práva v přístupu ke vzdělání, došlo k nerovnému přístupu a neoprávněnému zařazování 

romských žáků do zvláštních škol. Proto je Česká republika pod dohledem Výboru 

ministrů při Radě Evropy (Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská 

práva v případu D. H. a ostatní proti České republice: 2). 

Jako reakce na opakované připomínkování Evropského soudu o nenaplňování 

rozsudku D.H. a ostatní vs. Česká republika byl připraven Národní akční plán 

inkluzivního vzdělávání (dále jen NAPIV). Stal se významným dokumentem upravujícím 

legislativu inkluzivního vzdělávání v České republice, jehož cílem je odstraňování 

segregace a přijímání inkluzivního pojetí vzdělávání. „Důraz je tedy kladen především na 

to, aby se žákovská heterogenita stala sociální normou.“ (Hájková 2010: 90). Dle akčního 

plánu je hlavním úkolem školy zajistit rovný přístup ke vzdělávání všech žáků bez rozdílu 

a s ohledem na jejich vzdělávací potřeby (Hájková 2010: 90). 

Stěžejním národním strategickým dokumentem je Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2020, schválen usnesením vlády ČR v roce 2014, jež stanovuje tři 

hlavní priority, kterými jsou snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky 

učitelů a posílení výuky pedagogických oborů na vysokých školách, v neposlední řadě 

odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému (MŠMT 2016: 3). Strategický 

dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

na období 2015-2020 zdůrazňuje důležitost podpory inkluzivního vzdělávání v průběhu 

celého života, což souvisí s podporou celoživotního učení (MŠMT 2015: 11). 

Na základě priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a 

podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 vyšel dokument Akční plán inkluzivního 

vzdělávání na období 2016–2018 (APIV 2016). APIV 2016 je rozdělen do třech časových 
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úseků, kdy po skončení proběhla evaluace: první etapa (1. ledna 2016 až 31. srpna 2016), 

druhá etapa (1. září 2016 až 31. srpna 2017), třetí etapa (1. září 2017 až 31. prosince 2018) 

(MŠMT 2015: 3). MŠMT schválilo návrh Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na 

období 2019–2020, jehož prioritou bude navýšení sociálních pedagogů ve školách, 

profesní rozvoj učitelů a lepší identifikace překážek v přístupu ke vzdělávání. V současné 

době byl vydán Akční plán inkluzivního vzdělávání na rok 2019-2020, který se odráží od 

aktuálního stavu inkluzivního vzdělávání v České republice a navazuje na předcházející 

dokument. Cílem je na základě dosavadních zkušeností zlepšit podmínky realizace změn.  
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8 Implementace inkluzivního vzdělávání 

Následující kapitola je věnována interpretaci dat získaných především realizovanými 

polostrukturovanými rozhovory. Výsledky analýzy jsou členěny podle témat na základě 

stanovených výzkumných otázek. 

 

8.1 Aktéři procesu implementace inkluzivního vzdělávání  

„Veřejná politika je lidskou činností, je takovou, jakou ji dělají lidé.“ (Potůček, Pavlík a 

kol. 2015: 61). Kvalita vzdělávacího systému nespočívá pouze v kvalitě cílů strategických 

dokumentů, je také závislá na tvůrčích aktérech jednotlivých rovin školského systému, 

kteří mají vliv na ovlivňovaní procesu (Fend in Janík 2012). Aktéři, kteří mají 

v politickém procesu tvorby politiky institucionální pozici, mívají různé způsoby 

ovlivňování, vliv, zdroje a nástroje, kterými prosazují své zájmy (Kalous, Veselý 2006: 

33-34). Pro účely diplomové práce jsou jako institucionální pozice identifikováni role 

zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Colebatch (2005) ve své teorii rozdělil dimenzi politiky na vertikální a horizontální 

rozměr, kdy vertikální dimenzi politiky definuje jako systém podřízenosti, ve kterém 

dochází k uplatňování autority a za stálého dozoru delegaci úkolů od tvůrců politiky 

směrem k nižším úrovním, zejména směrem k úředníkům, kteří danou politiku v praxi 

implementují. Dimenze horizontální se vyznačuje jako interakce aktérů, spolupráce a 

hledání shody řešení, neuplatňuje se zde moc rozhodovat. Obrázek č. 2 znázorňuje 

jednotlivé dimenze politiky inkluzivního vzdělávání, zdrojovým schématem se stal 

rozměr politiky dle Colebatche.  
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Obrázek č. 2: Model dimenzí politiky podle Colebatche (2005), upraveno autorkou 

 

 

 

Cílem analýzy aktérů, která je metodou policy analysis, je identifikovat všechny aktéry, 

kteří mohou mít aktivní nebo pasivní vliv na průběh inkluze a na průběh výkonu práce 

pracovníků ŠPZ, poznat jejich zájmy, hodnoty, jednání a vliv na danou politiku i daný 

problém (Veselý, Nekola 2007).  

Inkluzivní vzdělávání je charakterizováno především vztahem mezi pedagogem a 

žákem, ale nedílnou součástí inkluze v praxi je mimo to i týmová práce pedagogů a jejich 

asistentů, vzájemná spolupráce zaměstnanců škol s poradenskými zařízeními, 

v neposlední řadě také účinná komunikace s rodiči a veřejností, nezanedbatelnou roli mají 

zřizovatelé škol a neziskové organizace. Pro naplnění cílů inkluzivního vzdělávání je 

rozhodující součinnost všech aktérů (Svozil, Foist: 2016).  

Analýza aktérů vychází z teorie aktérů popsaná výše v kapitole 4.3 a zaměří se na 

zhodnocení míry zájmu, moci a postoje k procesu implementace společného vzdělávání. 

Analýza se nebude věnovat pouze hlavním aktérům s institucionální mocí v procesu 

inkluze a její implementace do praxe, zaměří se i na další důležité aktéry, kteří na průběh 

implementace vliv, tedy na aktéry, kteří mohou proces realizace vzdělávací politiky přímo 

ovlivňovat, jsou s žákem v kontaktu a usilují o hladký průběh jeho vzdělávání v hlavním 
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vzdělávacím proudu, a mohou ovlivňovat výkon práce ŠPZ. Záměrně je vynechána pozice 

adresáta politiky, tedy žáků se SVP, a zplnomocněného tvůrce politiky, kteří už   

 

Tabulka č. 3: Analýza aktérů 

Aktér Zájem Moc Postoj 

MŠMT 

Velmi vysoká míra 
zájmu na dodržování 
lidských práv, práv 
dítěte na vzdělání 
apod. 

Zplnomocněný 
tvůrce rozhodnutí – 
konceptor.  

Velmi pozitivní 
postoj. 

 
Pracovníci ŠPZ 

Velmi vysoká míra 
zájmu.  

Velmi vysoká míra 
moci – aktéři se 
podílejí na 
nastavování systémů 
inkluze. 

Velmi pozitivní 
postoj – pracovníci 
ŠPZ zajišťují 
prosazovaní zájmů 
žáků se SVP. 

 
Vedoucí pracovníci 

škol 

Velmi vysoká míra 
zájmu – aktéři 
prosazují vzdělávací 
směřování školy 
(směrem k 
inkluzivnímu 
vzdělávání). 

Velmi vysoká míra 
moci – aktér 
identifikuje problém, 
navrhuje řešení, 
realizuje a dohlíží na 
jeho dodržování. 
Podílejí se na 
nastavování interních 
systémů inkluze, na 
rozvíjení kultury 
školy a vzájemné 
spolupráci všech 
aktérů. 

Vedoucí pracovníci 
škol by měli mít 
postoj pozitivní 
(přestože jejich 
postoje mohou být 
velmi individuální) - 
pomáhají prosazovat 
inkluzi ve vzdělání, 
pomáhají zvyšovat 
informovanost 
veřejnosti o 
pozitivech inkluze. 

 
Učitelé 

Vysoká míra zájmu – 
aktéři, kteří jsou 
přímými účastníky 
začleňování žáka 
SVP.  

Velmi vysoká míra 
moci – učitelé jsou v 
každodenním 
intenzivním kontaktu 
s žáky i s jejich 
zákonnými zástupci a 
mají velký vliv a 
možnosti ovlivňovat 
průběh inkluze.  

Stejně jako o 
vedoucích 
pracovníků, i u 
učitelů by měl být 
postoj pozitivní, ale 
ani zde neexistuje 
jednoznačná 
názorová shoda.  
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Neziskové 
organizace 

Velmi vysoká míra 
zájmu – činnost 
neziskových 
organizací věnujících 
se tématu inkluze je 
závislá na povědomí 
a zájmu dalších 
zúčastněných aktérů, 
kteří mohou využívat 
jejich služeb.  

Vysoká míra moci – 
ve zvyšování 
informovanosti 
veřejnosti díky 
přímému kontaktu s 
dalšími aktéry. Nízká 
míra moci v 
navrhování řešení a 
prosazování změn.  

Velmi pozitivní 
postoj – neziskové 
organizace věnující 
se tématu inkluze 
zajišťují prosazovaní 
zájmů žáků se SVP. 

 
Rodiče 

Velmi vysoká míra 
zájmu u rodičů žáků 
se SVP.  

Nízká míra moci.  Velmi pozitivní 
postoj – rodiče dětí 
se SVP obvykle usilují 
o integraci dítěte do 
běžné skupiny a 
školy.  

Zdroj: Veselý, Nekola 2007: 226-229, upraveno autorkou 

 

 

8.1.1 MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ovlivňuje implementace 

veřejné politiky inkluzivního vzdělávání z pozici tvůrce (konceptora) politiky, zastupuje 

institucionální roli, která je nejdůležitější determinantou účasti a vlivu v politickém 

procesu. Institucionální struktura politického rozhodování určuje, kdo se bude podílet na 

rozhodování a politice a za jakých podmínek (Kalous, Veselý 2006: 33-34). MŠMT 

představuje školskou administrativu, která má centrální povahu, a jejíž hlavní funkce 

v procesu implementace inkluzivního vzdělání spočívá v sledování stavu vzdělávací 

soustavy, identifikaci případných problémů, navrhování jejich řešení a realizace samotná 

(Kalous, Veselý 2006: 36-38). 

 

8.1.2 Školská poradenská zařízení (ŠPZ) 

O cílech veřejné politiky rozhodují politici, státní úředníci (byrokracie) a zároveň je 

prosazují. Proto je úspěšnost politiky závislá na jejich kompetencích, výkonosti a 

motivaci (Potůček, Pavlík a kol. 2015). ŠPZ patří mezi přední realizátory politiky 

inkluzivního vzdělávání, mají velmi vysokou míru zájmu na prosazování směřování školy 

ve vzdělávacím procesu, podílejí se na nastavování systémů inkluze, zajišťují prosazovaní 

zájmů žáků se SVP. ŠPZ tvoří propracovanou síť pedagogicko-psychologických služeb, 
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které poskytují poradenství dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, 

školám a školským zařízením a jejich pracovníkům, a to s cílem zajišťování podpory ve 

vzdělávání žáka se SVP, ať už jednorázově či dlouhodobě a pravidelně (Bartoňová, 

Vítková 2007). ŠPZ mají přispívat k metodické podpoře škol. „V § 2 vyhlášky č. 72/2005 

Sb. je uvedeno, že ŠPZ mají přispívat k rozvíjení pedagogicko-psychologických a 

speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve 

školách a školských zařízeních.“ (Felcmanová 2015: 71). Pracovníky školských 

poradenských zařízení jsou výchovní poradci a školní metodici prevence spolupracující s 

týmem dalších pedagogů (Průcha, Waltrová 2003). V legislativě se možnost působení 

poradenských zařízení ve školách objevila až v roce 2005. Mezi ŠPZ patří:  

a) Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) 

b) Speciálněpedagogické centrum (dále jen SPC) 

c) Středisko výchovné péče (dále jen SVP) 

Podle školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) by měli být žáci vedeni ke 

vzájemnému respektu a solidaritě, protože škola má nejen funkce vzdělávací a 

kvalifikační, ale i výchovné a integrační. Škola žáka uvádí do společnosti a pomáhá 

formovat jeho vlastnosti, ŠPZ představují oporu škol v těchto funkcích (NÚV). „Zajišťují 

pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení 

informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné 

speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči 

a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na 

budoucí povolání.“ (NÚV). 

Poradenské služby pracovišť jsou poskytovány na žádost žáků nebo jejich zákonných 

zástupců, jsou bezplatné a nárokové. Pracovníci škol mohou vzdělávací nebo výchovný 

problém žáka identifikovat, ale sami nemohou o poradenské služby žádat, mohou je 

žákům nebo v případě nezletilosti žáka jejich zákonným zástupcům pouze doporučit, 

neboť poskytnutí poradenské služby je podmíněno písemným souhlasem žáka nebo 

zákonného zástupce v případě jeho nezletilosti (Čadová, Baslerová 2015: 70). „Při 

poskytování služeb ŠPZ je kladen důraz na ochranu práv jejich uživatelů (zejm. 

informovaný souhlas jako podmínka poskytnutí služby) a na ochranu osobních údajů. 

Pracovníci ŠPZ jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména 

při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou 



 

41 

 

poskytovány poradenské služby, třetím osobám a při zpracovávání důvěrných a citlivých 

údajů o těchto uživatelích poradenských služeb.“ (Čadová, Baslerová 2015: 70). 

Zákonný zástupce žáka musí podepsat souhlas se zpracováním a uchováním osobních 

údajů. Rozhovory s nezletilými žáky probíhají nejdříve se zákonným zástupcem, později 

i s žákem samotným, do rukou učitelů se dostanou pouze se souhlasem zákonného 

zástupce. Každý z osmi respondentů zastupující ve výzkumu školská poradenské zařízení 

se během své mnohaleté praxe setkal s případy, kdy zákonní zástupci žáka využili svého 

práva nepředávat informace poskytnuté školským poradenským pracovníkem dalším 

aktérům, zejména učitelům a jiným pracovníkům škol, ve které se jejich dítě vzdělává. 

Tento přístup ze strany zákonných zástupců, byť je nutné mít na paměti jejich práva, velmi 

komplikuje implementaci metod a doporučení pro práci s žákem, které pracovník ŠPZ 

doporučil (více viz kapitola 8.2.6 Nefunkční spolupráce mezi jednotlivými aktéry). 

 

8.1.2.1 Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

Činnost PPP je v rámci legislativy zaměřená především na „komplexní psychologickou, 

speciálněpedagogickou a sociální diagnostiku, jejímž cílem je především zjištění příčin 

při poruchách učení, příčin poruch chování, příčin dalších problémů ve vývoji osobnosti, 

výchově a vzdělávání žáků.“ (Čadová, Baslerová 2015: 71). Odborní pracovníci PPP jsou 

zejména speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci, kteří zpracovávají 

podklady pro rozhodnutí o odkladu školní docházky, přeřazování dětí a žáků do škol a 

školských zařízení, podklady pro doporučení integrace a další související procesy. 

Zároveň také participují na činnostech v oblastech prevence rizikového chování a 

v oblasti kariérového poradenství (Čadová, Baslerová 2015: 71). Pracovníci PPP se 

formou individuální péče věnují dětem předškolního věku od 3 let, zejména potom žákům 

školských zařízení až do ukončení středního nebo vyššího odborného vzdělání. Služby 

PPP mají pedagogicko-psychologický a speciálně-pedagogický charakter. Mezi 

standardní činnosti PP patří zejména mimo jiné vyšetření školní zralosti a vydání 

odborného posudku, diagnostika a volba strategií pro vzdělávání žáků se SVP, posouzení 

vhodnosti integrace nebo zařazení dítěte do školy s upravenými vzdělávacími programy 

pro žáky se SVP a další (Čadová, Baslerová 2015: 72). 
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8.1.2.2 Speciálněpedagogická centra (SPC)  

SPC pomáhají při integraci žáků s postižením (tělesné, mentální, zrakové, sluchové 

postižení, vady řeči a autismus) do běžného kolektivu, tedy do škol, které nejsou 

samostatně zřízeny pro vzdělávání dětí se SVP. Péči v SPC zajišťuje obdobně tým 

zejména psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, kteří pomáhají řešit 

situaci žáka se SVP komplexně, včetně poradenství pro rodiče a pedagogy (Čadová, 

Baslerová 2015: 71). Pracovníci PPP i SPC vykonávají svou činnost ambulantně na 

pracovištích i skrze návštěvy ve školách a školských zařízeních. Výkon práce v terénu je 

pro pracovníky SPC častější než u pracovníků PPP, probíhá zejména ve škole nebo 

v rodině, v níž je žák vzděláván. Standardní činnosti SPC jsou zaměřeny na  

- Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj a 

rozvoj osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před zahájením 

vzdělávání a v jeho průběhu. 

- Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků 

před zahájením a v průběhu vzdělávání. 

- Vytváření vhodných podmínek, způsobů a forem vzdělávání; příprava na 

vhodnou volbu vzdělávacího zařízení a pozdějšího pracovního uplatnění. 

- Zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevence jeho vzniku (Čadová, 

Baslerová 2015: 73). 

Výjezdy do škol jsou vykonávané s cílem metodicky podpořit učitele a konzultovat 

IVP, pozorovat žáka v přirozeném vzdělávacím prostředí a posoudit vhodnost 

vzdělávacího prostředí, pomoci s přímou prací s žákem, včetně případného zácviku 

učitelů v práci s kompenzačními pomůckami. Odborní pracovníci SPC vykonávají i 

výjezdy do rodin, jež jsou zaměřené na „socioterapii, psychosociální podporu, pomoc při 

orientaci v sociální síti, včetně individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů 

nemohou každodenně docházet do školy.“ (Čadová, Baslerová 2015: 73). Mimo terénní 

formu péče je možné využít služeb SPC i ambulantně a to, jednorázově, kdy je řešen 

aktuální problém, přičemž je žák dle potřeby vyšetřen a je doporučena následná péče a 

případná opatření. U žáka se SVP obvykle probíhá péče opakovaně, dle potřeb probíhají 

opakovaně kontrolní vyšetření, po kterých následuje případná korekce opatření (Čadová, 

Baslerová 2015: 73). 
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8.1.2.3 Střediska výchovné péče (StVP) 

Činnost SVP je poskytování okamžité pomoci při řešení projevů sociálněpatologických 

jevů a současně se v souladu se zákonem č 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně-výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů zaměřují na vzdělávací, výchovnou a diagnostickou činnost. 

Péče v StVP spočívá především v poskytování preventivně-výchovných poradenských 

službách dětem s poruchami chování, kterým nebyla nařízena ústavní výchova (Čadová, 

Baslerová 2015: 71-74). Činnost StVP spočívá v:  

- Konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci žákům, orgánům 

sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se na 

práci se žákem a rodinou, zejména školám a školským zařízením. 

- Terapeutické služby za účelem urychlení integrace původní rodiny. 

- Posouzení specifických vzdělávacích potřeb v zájmu rozvoje osobnosti žáka, 

přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem. 

- Speciálněpedagogické a psychologické služby směřující k nápravě poruch 

v sociálních vztazích a v chování a směřující k integraci osobnosti žáka a rodiny 

a další (Čadová, Baslerová 2015: 74). 

 

8.1.3 Školy 

Spolu s ŠPZ patří mezi přední realizátory implementace inkluzivního vzdělávání 

zaměstnanci škol. Míra zájmu a moci u pracovníků škol s může lišit dle konkrétní 

pracovní pozice, postoj k inkluzivnímu by měl být ideálně pozitivní, protože pomáhají 

inkluzi ve vzdělání prosazovat, pomáhají zvyšovat informovanost veřejnosti o pozitivech 

inkluze a jsou přímými účastníky inkluze. Běžné školy jsou do velké míry velmi 

autonomní a za proces implementace principů společného vzdělávání je zodpovědný 

ředitel školy jako vedoucí pracovník, proto by právě na něm měla být identifikace 

potenciálního problému, navržení jeho řešení a dohlížení na jeho realizaci a dodržování. 

Ředitel školy se podílí na nastavování interních systémů inkluze, na rozvíjení kultury 

školy a vzájemné spolupráci všech aktérů, na prosazování principů vzdělávacího 

směřování školy, nastavování strategií, jejich obhájení a uvedení do praxe a šíření 

povědomí o inkluzi. 
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Role vedoucího pracovníka školy je v procesu inkluzivního vzdělávání významná a 

samotný proces ovlivňuje od samého začátku, vedoucí pracovník je tím, kdo zpracovává 

a vyhodnocuje žádosti uchazečů o vzdělávání. Rozhodnutí vedení školy o přijetí žáka se 

SVP rozvíjí kulturu školy, spolupráci a respekt. Jak uvádějí Slepičková a Pančocha a kol. 

(2013), uznávání a prosazování hodnot spojených s inkluzí je významným předpokladem 

pro fungování inkluzivní školy. Směřování od školy běžné ke škole inkluzivní se daří 

právě především ředitelům škol, kteří si uvědomují specifika vzdělávacích potřeb, znají 

metodické postupy ve vzdělávání a jsou schopni je modifikovat a v neposlední řadě 

spolupracují s komunitou (Hájková, Strnadová: 2010). Role ředitele škol čelila v nedávné 

minulosti výrazné proměně. Rozšířením oblasti nezbytných administrativních úkonů byla 

upozaděna role učitele a role ředitele školy se z role pedagogického pracovníka stala spíše 

komplexní rolí manažera (Pol 2007: 222). K agendě vedoucích pracovníků inkluzivních 

škol patří příprava a úprava související dokumentace ve prospěch žáků se SVP. Jedná se 

především o úpravu školního řádu, klasifikačního řádu školy, školních vzdělávacích 

programů a další, o jejich následnou koordinaci a dohled nad jejich dodržováním. 

Učitelé v běžných školách jsou spíše zvyklí na tradiční způsob výuky a dnes má jen 

málo z nich odborné vzdělání v oblasti společného vzdělávání, které by průběh změny z 

běžné školy na inkluzivní ulehčilo. Pro uplatňování principů společného vzdělávání ve 

školách hraje rozhodující roli vnitřní nastavení pedagoga a jejich zájem, který odborným 

vzděláním pozitivně ovlivněn. Zájem o inkluzi ve vzdělávání by měl být u učitelů 

pozitivní, ale ani zde neexistuje jednoznačná názorová shoda, a ne vždy je tohoto 

ideálního stavu dosaženo. „Pedagog dnešní doby by neměl v odlišnostech vidět překážku 

ve vzdělávání, měl by chápat individuální potřeby, respektovat například pomalejší 

tempo, umět poskytnout žákům dostatek času i prostoru, měl by si uvědomit, že ne všichni 

žáci mohou být srovnáváni stejnými požadavky, že na všechny žáky nemůže uplatňovat 

stejné metody a že se cíle v jednotlivých oborech vzdělávání mohou u jednotlivých žáků 

zcela zásadně lišit.” (Svozil, Foist: 2016). Respondenti výzkumu se shodli, že základem 

úspěšného společného vzdělávání je osobnost pedagoga a jeho odborné schopnosti, 

otevřenost výuky a otevřenost vzájemné spolupráci zúčastněných aktérů. „Důležitou roli 

v přijetí žáka s individuální vzdělávací potřebou kolektivem je osobnost učitele. Učitel 

musí umět pracovat s dynamikou dané skupiny, musí být odborně připraven a neměl by 

spoléhat pouze na svou intuici.“ (respondent R3). Respondenti z ŠPZ se shodují, že u 

pedagogů je velmi podstatná chuť a ochota se v problematice vzdělávat: „Děti dokáží 

vycítit, jak učitel k jejich spolužačce nebo spolužákovi přistupuje (myšleno ke spolužačce 
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nebo spolužákovi se SVP - pozn. autorky), jak se k nim chová, a protože je učitel autorita, 

mají tendence přebírat jeho chování za své a využívat je jako vzorce chování. Učitel je 

každý den v kontaktu s žákem, který má nějakou individuální vzdělávací potřebu, i s celou 

třídou, proto je jeho přístup a vnitřní naladění alfa a omega celého procesu inkluze. 

Pokud učitel vnitřně nesouhlasí s inkluzí, a to z jakéhokoli důvodu, jeho chování ve třídě 

musí zůstat profesionální, aby neovlivnil naladění třídy.“ (respondent R6). Z výzkumu 

vyplývá, že míra moci učitelů ovlivňovat implementaci inkluzivního vzdělávání je velmi 

vysoká, protože jsou v každodenním intenzivním kontaktu s žáky i s jejich zákonnými 

zástupci a mají velký vliv a možnosti ovlivňovat průběh začleňování žáka SVP.  

Pro inkluzivní vzdělávání jsou důležitými aktéry ve školních zařízeních také asistenti 

pedagoga, osobní asistenti, výchovní poradci a školní psychologové. Asistent pedagoga 

je pomocí především pro učitele, ale tato role by měla být přínosem i pro žáka se SVP, 

pro další žáky ve třídě i rodinu. Úloha asistenta pedagoga se liší dle konkrétních potřeb 

třídy, a dle osobního nastavení spolupráce mezi asistentem a učitelem a rozdělení jejich 

kompetencí. Využití služeb asistenta pedagoga je jedním z podpůrných opatření 

vzdělávání žáků se SVP (Vyhláška č. 27/2016 Sb.). Od 1.1.2018 se konkrétní asistentská 

pomoc liší podle vzdělání pracovníků, kdy činnosti asistenta, který má maturitní zkoušku, 

spočívají spíše v přímé pedagogické podpoře, podpoře žáka v dosahování stanovených 

vzdělávacích cílů a ve výchovné práci zaměřené na nácvik návyků a sociálních 

kompetencí. Činnosti asistenta bez maturitní zkoušky jsou zaměřené na pomoc při 

adaptaci žáků se SVP, pomoc při sebeobsluze a pohybu apod. (Vyhláška č. 416/2017 Sb.). 

Ve školách působí i výchovní poradci, což jsou učitelé – specialisté, kteří prošli 

učitelskou praxí a další následnou specializovanou vysokoškolskou kvalifikací za účelem 

získání specializačního (postgraduálního) studia (Opekarová 2007). Od roku 2009 platí 

nový standard Studia pro výchovné poradce – výchovný poradce bez vzdělání je povinen 

si ho doplnit v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Ředitel základní školy má právo 

jmenovat výchovnými poradci až dva učitele – jednoho pro žáky prvního stupně 

základních škol a druhého, který pečuje o žáky druhého stupně základních škol (Čáp 

2009). „Práci výchovných poradců je věnována nízké časová dotace, obvykle méně než 

tři hodiny týdně, takže si ředitelé nemohou dovolit zaměstnat odborníka, protože na 

tříhodinový úvazek nikdo nekývne. Nakonec to dopadne tak, že se toho ujme 

z pedagogického sboru ten, kdo má prostor.“ (respondent R1). Standardní činnosti 

výchovných poradců jsou vymezeny Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poradenské činnosti, a 

představuje je především kariérové poradenství, péče o žáky se vzdělávacími problémy, 
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zajišťování diagnostiky žákům se SVP, poradenství pro žáky se zdravotním postižením a 

zjišťování podmínek pro jejich integraci. Neméně důležitou náplní práce jsou činnosti 

metodické a informační – především metodická pomoc ostatním učitelům v otázkách IVP, 

integrace žáků, práce s nadanými žáky a kariérového poradenství všech žáků, informování 

o činnosti školy a jiných poradenských zařízení v regionu, vedení dokumentace žáků, kteří 

jsou v péči poradenských zařízení (Vyhláška č. 72/2005 Sb.). 

Činnost školního metodika prevence je věnována především prevenci rizikového 

chování ve škole. Tato funkce je ve školách poměrně nová, využívaná teprve od roku 

2005. Spolupráce výchovného poradce a školního metodika prevence by měla přispět k 

výraznému posílení školních poradenských služeb nejen v otázkách inkluze (Čáp 2009). 

Podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. jsou činnosti školního metodika prevence především 

tvorba preventivního programu, příprava aktivit na integraci žáků – cizinců (prevence 

xenofobie, rasismu), poskytování informací o problematice sociálně patologických jevů, 

o nabídce programů, o metodách primární prevence pedagogům, zveřejňování výsledků 

práce školy v oblasti prevence, organizací poradenské činnosti – poradenství pro žáky 

(resp. jejich zákonné zástupce) s projevy sociálně patologického chování, spolupráce s 

učiteli při eliminaci rozvoje sociálně patologických jevů u žáků, příprava na integraci žáků 

se SVP a zajišťování péče těmto žákům v odborných zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 

Sb.). 

Školní psycholog je pozice, která se stala součástí legislativy Vyhláškou č. 72/2005 

Sb., dříve nebyla explicitně vymezena. Požadavky na vzdělání školního psychologa jsou 

vymezeny už v Zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, dle kterého musí psycholog dosáhnout vysokoškolské vzdělání v oboru 

psychologie. Činnost školního psychologa je vymezena novelizovanou Vyhláškou č. 

116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog působí na školách 

obvykle pouze několik hodin týdně, protože služby psychologů byly doposud omezeny 

především financemi a počtem odborníků, kteří o zastávání této pozice měli zájem. 

V souvislosti se vzděláváním žáků se SVP patří mezi činnosti školního psychologa mimo 

jiné diagnostika a depistáž žáků se SVP, pomoc při vytváření IVP pro integrované žáky, 

zjišťování žádoucího sociálního klimatu ve třídách, podpora pedagogů v oblasti 

vzdělávací a metodické, koordinace poradenských služeb ve škole i mimo školu, 

poskytování informací a šíření osvěty mezi zákonné zástupce i širší veřejnost (Vyhláška 

č. 72/2005 Sb.). Školní psychologové pracují s učiteli, jednotlivými žáky, jejich 
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zákonnými zástupci a jsou důležitými prostředníky ve spolupráci s odborníky vnějších 

poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická 

centra, střediska výchovné péče). „Měl by být kladen větší důraz na pozice školního 

psychologa. Inkluzi v současné podobě není z naší strany mnoho prostoru pro přímý 

kontakt s dítětem v jeho přirozeném prostředí a pomoc ve školách, který je potřeba a 

navýšení úvazků školních psychologů by začleňování dítěte velmi pomohlo. (…) Pomohlo 

by to zvýšit efektivitu naší práce.“ (respondent R6)   

 

8.1.4 Neziskové organizace 

Důležitou roli v procesu nastolování rovných příležitostí ke vzdělávání mohou hrát 

nevládní organizace, které se zaměřují na osvětu a monitoring, tedy občanská sdružení 

nebo neziskové organizace (Světová deklarace Vzdělání pro všechny 1990). Respondenti 

se domnívají, že neziskové organizace mají vysokou míru moci ve zvyšování 

informovanosti veřejnosti díky přímému kontaktu s dalšími aktéry, ke kterým nemají 

pracovníci ŠPZ přístup, což usnadňuje hladký průběh implementace inkluzivních 

principů. Míra moci neziskových organizací v navrhování řešení a prosazování změn je 

dle respondentů nízká. Činnost neziskových organizací věnujících se tématu inkluze je 

závislá na povědomí a zájmu dalších zúčastněných aktérů, kteří mohou využívat jejich 

služeb, proto je míra zájmu na inkluzivním vzdělávání a průběhu jeho implementace 

velmi vysoká.  

Pozice vůči dalším aktérům je znevýhodněná, protože není legislativně vymezena. 

„Pracovníci neziskových organizací mají obtížnou pozici vůči pracovníkům škol. Nás jako 

poradenská zařízení školy akceptují, protože si to systém žádá, ale pracovník z neziskovky 

je někdo, koho obvykle požádal o pomoc rodič nebo zákonný zástupce a učitelé i další 

pracovníci škol na něj pohlížejí jako na někoho, kdo se jim vnucuje, kdo jim chce říkat, co 

dělají špatně a jak to napravit. Jsou ostražití.“ (respondent R2). 

Respondenti ze ŠPZ obecně nevěří, že by v blízké době došlo k výrazným změnám, 

které by řešily problém nedostatku pracovníků v ŠPZ, proto jsou schopni rodičům a 

zákonným zástupcům žáků se SVP nabídnout pomoc zvenčí. Řada pracovišť (PPP i SPC) 

dlouhodobě spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na různé 

cílové skupiny dle specifických potřeb žáků a různými způsoby (individuální péčí, 

pravidelnými častými kolektivními aktivitami na školách apod.) pomáhají pracovat 

s danou speciální vzdělávací potřebou žáka. Ve chvíli, kdy si pracovník ŠPZ uvědomí, že 
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žákovi nemůžeme poskytnout potřebnou péči dostatečně rychle nebo v dostatečném 

rozsahu, sám rodičům nabídne kontakt na zástupce zmíněných organizací. „Rodičům 

popíšeme, s čím jim mohou pomoci, odkážeme je na webové stránky, případně poskytneme 

přímo kontakty. Možnost využít služeb těchto organizací je samozřejmě zcela dobrovolná 

a my se tím nechceme zbavovat klientů, stále zůstáváme v kontaktu s rodinou, školou i 

organizacemi. (…) V posledních měsících jsme zaznamenali zvyšující se poptávku po 

službách těchto organizací.“ (respondent R4). Tento postup pomoci volí pracovníci 

především u žáků se sociálním znevýhodněním, spolupráce s podpůrnými spolky a 

neziskovými organizacemi u dětí se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním byla méně zmiňována, což bylo zdůvodňováno skutečností, že rodiče a 

zákonní zástupci dětí se zdravotním znevolněním navazují spolupráci s neziskovými 

organizacemi iniciativně sami.  

 

8.1.5 Rodiče 

Rodina je v neustálém kontaktu s dítětem se SVP, jejich role v procesu implementace je 

důležitá pro efektivní zapojování žáka do běžného života, protože jsou v každodenním 

kontaktu s dítětem, znají jeho potřeby. „Většina práce je na rodičích a na škole. Bylo by 

skvělé podporovat rodiče, posílit rodičovské kompetence, upozornit je na to, co brání 

začleňování, ukázat jim, jak se oni sami mohou zapojit.“ (respondent R1). Vliv rodičů na 

vzdělávací politiku a změny systému je velmi nízký.  

Učitel je obvykle prvním odborníkem, který si všimne obtíží, které má žák při 

vyučování, a který doporučí zákonnému zástupci dítěte návštěvu odborného pracoviště. 

Konečné rozhodnutí je však na samotných zákonných zástupcích, kterými jsou obvykle 

rodiče dětí. Všichni respondenti se během své praxe setkali jak s rodiči, kteří doporučení 

odborníků odmítají, tak s rodiči, kteří radu pedagoga nebo pracovníka ŠPZ respektují a 

nabízenou pomoc přijímají. Podstatnou roli v přijímání a odmítání pomoci hraje 

důležitost, kterou rodiče nebo zákonní zástupci vzdělání přikládají. Rodiče odmítající 

pomoc a doporučení mají dle respondentů pocit, že učitel má na dítě vysoké nároky, anebo 

berou situaci jako své osobní selhání – v takovém případě se odborníci setkávají se snahou 

rodiče pomoci dítěti svépomocí, věnují dítěti zvýšenou péči a věří, že to bude stačit. I 

skupina rodičů ochotných přijmout odbornou radu čítá několik takových přístupů: 

„Rodiče berou návštěvu poradny jako možnou 'berličku' pro své dítě. Přicházejí k nám s 

představou, že doporučené opatření bude spočívat pouze v úlevách v běžném vyučování.”, 
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sdělil jeden z respondentů z SPC (respondent R7). Pro odborníky nejvítanější skupinou 

jsou rodiče ochotní naslouchat radám psychologů, speciálních pedagogů a pedagogů ve 

školách, a především jsou ochotni aplikovat doporučená opatření, díky kterým budou 

obtíže žáka zmírněny, v ideálním případě zcela překonány. 

Respondent z SPC (R3) uvedl, že generace mladších rodičů vyrostla v jiných 

podmínkách a jejich přístup ke vzdělávání je odlišný od přístupu, se kterým se ve SPC 

donedávna setkávali. Dnešní generace rodičů dětí navštěvující mateřské školky a základní 

školy si velmi často všímá počínajících málo znatelných omezení svých dětí a začíná je 

iniciativně řešit tím, že sami kontaktují školu nebo přímo ŠPZ a žádají o odborný názor. 

Tato generace rodičů se obvykle zaměřuje na to, aby kolektiv jejich dítě přijal, přebírají 

iniciativu, když nemají dostatečnou podporu ze strany školy. Tito rodiče velmi intenzivně 

vnímají potřeby svých dětí, mají jasnou představu o tom, jak by měla inkluze fungovat, 

proč jejich dítě potřebuje zapadnout do kolektivu, proč potřebuje navazovat přátelství, 

proč je vazba s komunitou tolik důležitá a určující. Tato generační změna je dána 

především vývojem společnosti, posunem hodnot, čemuž napomáhá i velké množství 

nově vznikajících podpůrných spolků a organizací. Impuls, který respondent nazval jako 

„dělat něco navíc“, který byl i v dalších rozhovorech vnímán jako vhodný start pro 

úspěšné společné vzdělávání ve školách, pro které je inkluze nová a obávaná.  
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8.2 Jaké problémy a těžkosti se podle pracovníků ŠPZ objevují 
v procesu implementace novely ŠZ? 

Procesu implementace opatření, zákona nebo programu ve veřejné politice předchází celá 

řada diskuzí a rozhodnutí o tom, jak by měl proces implementace vypadat, jak by měla 

vypadat situace po implementaci rozhodnutí, kdo a jakým způsobem bude do politiky a 

její implementace zasahovat a jakými prostředky bude dosahovat stanovených cílů. 

Proces implementace politiky začíná rozhodnutím o jejím zavedení, nicméně tím nekončí. 

Ve veřejné politice je nezbytné proces přizpůsobovat změnám ve společnosti (Veselý, 

Nekola 2007: 313). 

Procesu implementace inkluzivního vzdělávání se účastní široká síť aktérů, kteří se 

vzájemně ovlivňují ve svých jednáních, integrují spolu, dochází mezi nimi k vzájemným 

konfrontacím, protože jejich postoje a názory nemusí být shodné. Součástí této 

implementační struktury se stávají i aktéři, kteří nejsou formálně určeni jako 

implementátoři politiky (Smutek 2015). Formálně (legislativně) určeným 

implementátorem novelizace ŠZ se stali představitelé škol a školských poradenských 

zařízení. Procesu vzdělávání žáků se SVP se ale účastní i další aktéři vymezeni a blíže 

představeni v kapitole 8.1 diplomové práce.   

V procesu implementace politiky je důležitým krokem ověření, zda byly naplněny 

všechny stanovené cíle. V případě, že cíle nebyly naplněny nebo byly naplněny pouze 

částečně, označujeme skutečnost jako „implementační deficit“. Potůček (2005) za 

základní problémy implementace veřejné politiky považuje například společenský vývoj, 

který nemůžeme předvídat nebo řídit; hodnotové orientace lidí a institucí, které nedokáží 

přizpůsobovat změnám; střety různých politik, které jsou realizovány ve stejný čas a 

vzájemně se ovlivňují (Potůček 2005: 42-43). Implementační deficit definuje Potůček 

(2005: 44) jako rozdíl mezi energií, která byla skutečně vložena do procesu implementace 

a energií, jež měla být vložena.  

Všichni respondenti se shodují, že záměr zvýšené podpory inkluzivního vzdělávání 

je s ohledem na lidská práva zcela potřebný, v současné české vzdělávací legislativě 

dostatečně vymezený, ale vyvstalé problémy shledávají všichni respondenti zcela 

objektivními a předvídatelnými. Aby byl proces implementace legislativních změn 

týkajících se inkluzivního vzdělávání úspěšný, je nezbytné zajistit adekvátní finanční i 

personální podmínky. Respondenti se shodují, že všechny níže zmíněné problémy a 

nedostatky systému spolu úzce souvisí (např. navýšením finančních prostředků 

poskytovaným na školství by v případě směrování těchto prostředků na podporu inkluze 
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vyřešilo problém nedostatku pracovníků ve školství, zejména potom pozice speciálních 

pedagogů, školních psychologů apod.). „Nové legislativní změny přinášejí spoustu 

nových možností. My jsme opravdu rádi, že se něco děje, ale všichni jsme si byli vědomi, 

že novela není dotažená a problémy nastanou, dříve nebo později. Problémy, které 

nastaly, byly předvídatelné a ŠPZ i školy na ně předem upozorňovaly.“ (respondent R8).  

 

8.2.1 Nedostatečné finanční prostředky k zajištění podpůrných 
opatření pro žáky se SVP  

Přímé náklady na financování vzdělávání žáků se SVP jsou zajišťovány z veřejných 

zdrojů České republiky na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, tedy veřejného rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků, nikoliv 

však výhradně. Neboť může být finančně podporováno vlastními zdroji škol nebo 

školských zařízení (Felcmanová 2015).  

Respondenti z řad pracovníků ŠPZ, kteří se zúčastnili mého výzkumu, a respondenti 

z řad ředitelů škol ve výzkumu Felcmanové (2015) se shodli, že největší bariéra pro 

zajištění podpory žákům se SVP jsou finance, které jsou pro polovinu dotazovaných 

nedostatečné a pouze 5 % respondentů shledává poskytované finanční prostředky 

dostatečnými (Felcmanová 2015: 36). Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) každoročně srovnává výdaje evropských zemí na školství ve své publikaci 

Eduacation at a Glance, ze kterých Česká republika dlouhodobě vychází jako 

podfinancovaná. 

Pro zajištění vzdělávacích potřeb žáků se SVP chybějí finance především na zajištění 

pozice asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga nebo psychologa 

(Felcmanová 2015: 36), což potvrzují i pracovníci ŠPZ, kteří uvedli, že v případě, že by 

nebyly navýšeny kapacity jejich pracovišť, zajištění těchto pozic by ulevilo jejich 

pracovnímu vytížení. V souvislosti s pozicemi asistentů pedagogů byla zjištěno, že 63 % 

škol nedisponuje finančními prostředky na zajištění jejich služeb a výše úvazků, které 

jsou schopni finančně zajistit neodpovídá doporučení ze ŠPZ (Felcmanová 2014: 36). 

Pracovníci ŠPZ se shodují, že dostatečné finančních prostředky, které by zajistily funkce 

asistenta pedagoga, specializované pozice ve škole (speciálního pedagoga nebo školního 

psychologa), by mohly mít značně pozitivní vliv na pozitivní ovlivnění inkluzivní politiky 

a úspěšnou implementaci.  
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Pracovníci ŠPZ jsou si plně vědomi, že oddělené, anebo alespoň částečně oddělené 

vzdělávání, je pro stát finančně výhodnější. Shodují se v předpokladech, že na 

novelizovanou vyhlášku budou pozvolna navazovat další kroky. Věří především v 

reformu financování školských poradenských zařízení a školních poradenských 

pracovišť: „Systémové změny, které v současnosti směřují k vyšší spravedlnosti ve 

vzdělávání a k vyšší kvalitě vzdělávacích procesů, jsou tím, o co usilujeme, co 

podporujeme a co se snažíme zajistit. (...) Zároveň věřím, že řešení této problematiky se 

stále pohybuje kupředu. Problémy se sice řeší pomalu, ale řeší se.“ (respondent R3). 

 

8.2.2 Nedostatek pracovníků ve školství a dlouhé čekací lhůty 

Nedostatek pracovníků se týká celého českého školského systému. Nedostatek liniových 

pracovníků v českém vzdělávacím systému, kterými jsou úředníci, sociální pracovníci, 

pracovníci ŠPZ a další je dlouhodobým problémem, na kterém se shodli všichni 

respondenti ze ŠPZ, kteří nedostatek pracovníků v poradenských službách potvrdili. 

Nevyhovující podmínky pro individuální práci s žáky jsou způsobené především 

vysokým počtem žáků ve třídě, což má nepříznivý vliv na průběh implementace 

legislativních změn inkluzivního vzdělávání.  

Z výzkumu z roku 2015 vyplynulo, že více než 80 % vedoucích pracovníků 

dotázaných ŠPZ se domnívá, že jejich personální obsazení je nedostatečné. Celkem 93 % 

ŠPZ v České republice by uvítalo navýšení úvazků pro speciální pedagogy, 75 % ŠPZ 

pociťuje potřebu dalšího psychologa/psychologů. Průměrný počet klientů na jeden úvazek 

odborného pracovníka (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník) je pro SPC 153, 

u PPP je to dokonce 209 klientů na pracovníka (Brožová, Úlehlová 2015). „Za dobu, 

kterou jsem strávila v poradně, jsem zažila velký pracovní nápor, ale medializací 

legislativních změn z roku 2016 zájem žadatelů o naše služby narostl především 

v souvislosti s rediagnostikou. My jsme s tím počítali, ale nedostali jsme prostor k tomu 

se na nápor žádostí připravit.“ (respondent R6).  

Personální kapacity jednotlivých ŠPZ ve vztahu k počtu skutečných klientů jsou 

značně odlišné. Podstata činnosti jednotlivých poradenských zařízení je přibližně totožná 

(podstata práce PPP a SPC se značně liší), ale specifika se mohou odlišovat ve struktuře 

pracovišť v kraji, organizačním uspořádání a personálním zajištění, a v neposlední řadě 

samozřejmě v počtech klientů se SVP. V zájmu sjednocování podmínek pro poradenská 

pracoviště by měly být personální kapacity navyšovány nikoliv plošně, což by pouze 
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reprodukovalo nerovnosti, ale jako vhodnější způsob NÚV (2017) shledává navyšování 

kapacit selektivně tak, aby se všechna poradenská zařízení svým personálním obsazením 

blížila těm zařízením, jejichž personální kapacity jsou optimální. Ne v každém kraji jsou 

ŠPZ zastoupena vlastní institucí. ŠPZ v Praze, v Libereckém a Jihomoravském kraji 

poskytují služby klientům z dalších krajů, čímž vytíženost pracovníků stoupá. Pro klienta 

tak roste vzdálenost ze školy do zařízení a vzhledem k nedostatku pracovníků ve 

školských poradenských službách je většina služeb poskytována převážně na pracovišti, 

přestože by bylo vhodnější určité vzdělávací činnosti uskutečnit ve škole (Brožová, 

Úlehlová 2015).  

V důsledku nedostatku pracovních kapacit dochází k tolik veřejností diskutovaným 

dlouhým čekacím lhůtám při objednávání vyšetření v zařízeních. Nedostatek pracovníků 

s odráží v kvalitě služeb, které by měly být žákovi s SPZ poskytovány tak, aby byl 

naplněn smysl inkluzivního vzdělávání. Pokud jsou splněny všechny potřebné podmínky 

(profesionálních schopnosti pracovníka, spolupráce školy, žáka a jeho okolí), žákovi 

se SVP je poskytnuta kvalitní služba podpůrného opatření, ale dlouhé čekací lhůty 

odsouvají řešení jeho reálné potřeby. Jak uvedla respondentka z PPP: „Učitelé k nám 

posílají děti na vyšetření se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců na základě 

žádosti. Někteří si nejsou vědomi vytíženosti našeho pracoviště a jejich představa, že jsme 

schopni najít pro dítě termín do dvou tří týdnů je bohužel velmi naivní. Naštěstí takových 

případů není mnoho, je to smutné, ale učitelé už si zvykli, obvykle se nedorozumění 

opakují se stejnými školami.”. Vyšetření jednoho žáka v PPP trvá kolem dvou až tří hodin. 

Oficiálně se uvádí, že čekací doby v poradnách jsou dva až tři měsíce, šest respondentů 

se však shodlo, že právě na jejich pracoviště není výjimkou čekání tři až pět měsíců. „Na 

našem pracovišti čekají klienti v průměru čtyři měsíce na vstupní vyšetření. Ostatní 

pracoviště jsou na tom obdobně. Vezměte si, že od rodiče nebo pedagoga přijde 

požadavek na vyšetření v září a žák k nám může přijít nejdříve v listopadu, prosinci. Ať 

už třídní učitel, školní psycholog nebo školní speciální pedagog jsou profesionálové a 

mnoho častých problémů jsou schopni odhalit. Mají ve třídě žáka, u kterého bude potřeba 

zajistit speciální péči, nějaké podpůrné opatření, a pokud nemají sami školy dostatečnou 

kapacitu se v tom mezičase dítěti dostatečně věnovat, ztratili jsme čtyři měsíce, během 

kterých mohl žák dostatek péči, kterou potřebuje, a na kterou má nárok.“ (respondent 

R6). Nízké počty pracovníků v ŠPZ mají negativní vliv na samotný proces implementace 

novely ŠZ a inkluzivního vzdělávání žáků se SVP. Prodlužují se objednací lhůty a 

posouvají se termíny dodání posudků. 
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V roce 2016 byl vyhlášen Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve 

školských poradenských zařízeních v roce 2017, kterým bylo deklarováno navýšení 

pracovních úvazků v ŠPZ. I přesto jsou poradny stále poddimenzované, čemuž čelí už 

několik let: „V poradenských službách působím více než devět let a nezažila jsem nikoho, 

kdo by tvrdil opak. Není to tak, že bychom měli tendence si stěžovat, protože u školských 

pracovníků je to podle názorů veřejnosti už takové pravidlo.“ (respondent R4). Cílem 

rozvojového programu je mimo jiné přizpůsobit počty poradenských pracovníků 

potřebám školských poradenských zařízení na základě potřeb odběratelů služeb, kterými 

jsou žáci se SVP a školy. Program slibuje vymezení kompetencí ŠPZ, sjednocení pravidel 

diagnostiky a pravidel vedení dokumentace a vytvoření nového modelu financování 

poradenských služeb (MŠMT 2015: 33). MŠMT uvolnilo necelých 6 milionů korun, a 

během následujících dvou let bude žádat další 2,5 miliardy na podporu inkluzivního 

vzdělávání (MŠMT 2016).  

Respondenti velmi často zdůrazňovali, že nedostatek pracovních sil pociťují nejenom 

na svých pracovištích, ale je zřejmý i přímo ve školách, kde se klientům z řad speciálních 

pedagogů a asistentů pedagogů nedostává potřebné péče. „Ani ve velkých městech neplatí, 

že každá základní škola má k dispozici speciálního pedagoga nebo že každá učitelka, 

v jejíž třídě se vzdělává žák se SVP, má k sobě pomocnou ruku (asistenta pedagoga – 

poznámka autorky). Proto k naplnění významu inkluzivního vzdělávání nedochází tak, jak 

by bylo ideální.“ (respondent R7). 

 

8.2.3 Nárůst počtu žadatelů o podpůrná opatření  

Z aktuálně nejdostupnějších dat MŠMT (za školní rok 2016/2017) je zřejmé, že dochází 

k mírnému úbytku žáků se SVP ve speciálních školách. Aby bylo možné poskytnout a 

zhodnotit úplný obraz o situaci, bude nutné porovnat získaná data s daty za školní rok 

2017/2018, která zatím nejsou k dispozici. Nicméně aktuální statistiky poukazují na 

zvyšující se tendence posilování podpory žáků se SVP v mateřských školách, základních 

školách i středních školách. K nejvyššímu meziročnímu nárůstu počtu žáků se SVP 

dochází na základních školách, tedy ve věku dítěte od 6 do 15 let. Celkový meziroční 

nárůst dosahuje 20 %, největší podíl zastupují žáci s diagnostikovanými vývojovými 

poruchami učení. Významně zvýšil počet žáků zařazených do kategorie zdravotně 

znevýhodněných, což lze zdůvodnit zpřísněním kategorií a členění podpory, na kterou 

dnes dosahují i žáci, kteří podle dřívějšího kategorizování nárok na podporu neměli 
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(MŠMT 2018). Z Analýzy prvního roku implementace společného vzdělávání je zřejmé, 

že žáci zařazeni do kategorií jedna až tři jsou zpravidla vzděláváni v běžných třídách 

s intaktními dětmi, žáci od čtvrtého stupně podpory jsou zpravidla zařazováni do 

speciálních tříd (MŠMT 2018). 

S účinností novely si pracovníci ŠPZ začali všímat do té doby neobvyklého jevu. 

Školy a školští pracovníci začali doporučovat vyšetření v ŠPZ i žákům doporučení i na 

problémy, které v minulosti neřešily, nebo možná přehlížely. Nárůst žadatelů u mnoha 

pracovišť roste především z tohoto důvodu. „Není to obecný standard a platí to pouze pro 

některé ze škol, se kterými spolupracujeme. U škol, se kterými spolupracuji já, je to 

většina. Moje kolegyně třeba tak dramatický nárůst nepozoruje, ale v porovnání 

s dřívějšími doporučeními rozhodně ano.“ (respondent R8)  

 

8.2.4 Rozsáhlá administrativní zátěž 

V návaznosti na princip byrokracie, profesionalizmu a byroprofesionaliszmu a jsme 

s pracovníky ŠPZ diskutovali jedno z největších úskalí inkluzivního vzdělávání v jeho 

současné podobě, kterému pracovníci čelí, a to administrativní zátěž, která dle výzkumu 

Brožové a Úlehlové z roku 2015 zabírá 24 % času z celkové pracovní doby. Respondenti 

mého výzkumu stráví administrativou přibližně jednu třetinu času, na začátku školního 

roku 2016/2017 jim dokumentace zabrala mnohem více času, než se sžili s novými 

pravidly a osvojili si nové postupy. Výstupy ŠPZ, kterými jsou doporučení ke vzdělávání 

žáka se SVP, jsou v písemné podobě poskytovány pracovníkem ŠPZ škole nebo 

zákonnému zástupci. Škola získané informace přenáší do školní matriky a v případě 

podpůrných opatření spadajících do druhé a vyšší kategorie předává informace 

prostřednictvím statistického výkaznictví MŠMT, protože nároková podpůrná opatření 

jsou hrazena ze státního rozpočtu. Rozsáhlé výstupy ŠPZ a veškeré další kroky ze strany 

školy jsou časově náročnou administrativní zátěží pro všechny aktéry (Akční plán 

inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020). Cílem akčního plánu je optimalizovat tok 

informací o doporučení podpůrných opatření mezi ŠPZ a školou a o poskytování 

podpůrných opatření mezi školou a MŠMT (Akční plán inkluzivního vzdělávání na 

období 2019-2020).  

Rozsáhlá administrativní činnost je obvykle chápána jako negativum, nicméně 

respondenti upozorňovali, že činnost, která může být vylepšena nebo omezena se netýká 

výstupů jejich činnosti, tedy především posudků a doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. 
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Pro vzájemnou spolupráci škol, ŠPZ a případně dalších aktérů je detailní posudek ze 

strany ŠPZ předpokladem pro další práci s žákem se SVP, porozumění a hladký průběh 

implementace doporučení. „Často se stává, že náš posudek je jediný informační kanál 

mezi námi a školou. Aby učitel pochopil naše doporučení, je nezbytný detailní popis, v tom 

tu administrativu zjednodušit nemůžeme. Co zjednodušit lze je celková administrace 

podpůrných opatření.“ (respondent R1). 

Pro vzájemnou spolupráci mezi ŠPZ a školou byla velmi přínosnou shledána práce 

školních psychologů nebo výchovných poradců, kteří společně s třídním učitelem připraví 

IVP, což ovlivňuje celkovou časovou náročnost dalších kroků ze strany ŠPZ. Kvalitní 

IVP usnadňuje pracovníkům ŠPZ pochopení prostředí, ve kterém je žák vzděláván, 

podmínky, za jakých je vzděláván, a poskytuje pracovníkovi ŠPZ pohled na vzdělávací 

potřebu žáka z úhlu pohledu pedagoga, který je s ním v každodenním kontaktu. „Tady 

v Praze je opravdu mnoho škol, které skvěle pracují a snaží se s novým systémem 

vyrovnat. Školní psychologové a výchovní poradci připravují individuální plány, se 

kterými můžeme i my dále pracovat. Na IVP je velmi zřejmé, jak moc škole záleží na dobře 

provedeném začleňování“ (respondent z R1). Kvalitně zpracovaný IVP je forma podpory, 

kterou si ve své pozici pochvalují i pracovníci NO. „Z dobře připraveného individuálního 

plánu lze velmi snadno vyčíst, vycítit, nakolik je pedagog, který ho připravoval, zapálený 

do začlenění žáka do kolektivu.“ (respondent z R9). 

Cílem akčního plánu pro rok 2019-2020 se stalo také snižování administrativní zátěže 

při realizaci inkluzivního vzdělávání. MŠMT chce optimalizovat technická řešení 

předávání informací o navrhovaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, konkrétně 

doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. MŠMT chce akčním plánem posilovat 

kompetence škol a školských zařízení, snižovat administrativní zátěž školy při předává 

informací při zahájení poskytování podpůrného opatření prostřednictvím statistického 

výkaznictví, ale akční plán se nijak nevěnuje administrativní zátěži poradenských zařízení 

(Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2019–2020).  

 

8.2.5 Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci ve školství 

V rozhovorech byla velmi často zmiňována kvalita vzdělanosti pracovníků ve školství. 

Společné vzdělávání by dle respondentů mělo být podpořeno novým systémem 

vzdělávání pedagogů, protože v současné době klesá standard kvality učitele, což je 

způsobené zejména absencí supervize učitelům, která by jim pomohla uvědomovat si své 
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silné stránky, které je potřeba umět správně využívat a podporovat, a slabé stránky, na 

jejichž zlepšení je potřeba pracovat. 

K nové podobě inkluzivního vzdělávání bylo proškoleno jen 5 % pedagogů a došlo 

k tzv. „kaskádovému efektu“, tedy k šíření informací od vyškolených pedagogů mezi 

nevyškolené kolegy. Tento způsob sdílení informací se ukázal jako velmi nejednotný, 

neboť informace byly podány neúplné a často i chybné nebo zkreslené osobním přístupem 

k problematice (MŠMT 2018). Nejvíce vzdělávacích programů s tématikou inkluzivního 

vzdělávání bylo realizováno pro pedagogy základních škol, což mělo posílit už tak dost 

silné kompetence pedagogů a škol v postupech individualizace ve vzdělávání, nicméně 

v postupech a procesech společného vzdělávání bylo odborně proškoleno pouze minimum 

pracovníků škol (Akční plán rozvoje inkluzivního vzdělávání 2019-2020).  

Velkou a častou bariérou v inkluzivním učení jsou výukové styly učitelů. Metodiky 

jejich výuky a vzorce, podle kterých postupují roky, a které je pro ně ohromně obtížný 

měnit a snižovat nároky a požadavky na žáka. Učitelé jsou zvyklí v hodnocení postupovat 

u každého dítěte stejně a naučit se nastolovat individuální přístup je obtížné. Celý proces 

implementace nových legislativních změn by výrazně ovlivnilo a zjednodušilo 

přizpůsobení se potřebám společnosti. 

„Další skupina učitelů – jsou vstřícní ke změnám, naslouchají, co jim radíme a snaží 

se, ale jejich snahy jsou o tom, že udělají, co jim řekneme, ale nic dalšího, nic navíc, proto 

chtějí znát jasné postupy. Pokud situace vypadá jinak, než o čem jsme se bavili, si neví 

rady.“ (respondent SPC). Učitelé by měli dostat šanci individualizovat svou práci, 

individualizovat učební plány žáků, nemuset striktně dbát na jejich dodržování, pro což 

je důležitá vzájemná důvěra mezi aktéry. 

S novým systémem inkluzivního vzdělávání vzrostla poptávka po kvalifikovaných 

speciálních pedagozích a kvalitních asistentech pedagogů a respondenti předpokládají, že 

poptávka stále poroste. Profesní kvalita pozice asistenta pedagoga je pro respondenty 

velmi aktuální téma, protože na tuto pozici není potřeba odborné vzdělání, což by samo o 

sobě dle respondentům nevadilo, ale šest respondentů se shodlo, že na tuto pozici sice 

vzdělání nepovažují za nejdůležitější parametr pro přijetí uchazeče o pozici, asistent ale 

musí prokázat, že disponuje potřebnými schopnostmi, kterými jsou především empatie a 

umění komunikace nejen s žákem se SVP, ale i s třídou a dalšími aktéry. „Moje zkušenost 

s asistenty je z většiny pozitivní. Bývají to lidé empatičtí a nápomocní, protože pomoci 

opravdu chtějí. Což si myslím, že je pro tuto pozici opravdu zásadní. Pro mě osobně se 

nejhůře pracuje s asistenty, kteří by podle mě mohli mít potenciál dělat svou práci době, 
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ale chybí jim motivace, asi zřejmě finanční motivace. U takových asistentů mi přijde, že 

si do práce přišli odsedět těch svých x hodin a tím to pro ně končí.“ (respondent SPC). 

Ani empatie a schopnost komunikovat není zárukou úspěchu. Kvalifikovaný asistent 

pedagoga obvykle usiluje o více než částečný úvazek, jeho platové ohodnocení taktéž není 

pro mladé vzdělané a motivované pracovníky dostatečně zajímavé. Tolik potřebné 

zkušenosti chybí především asistentům pedagogů, kteří si dodělává kurz až po získání 

pracovní pozice a čerstvým absolventům studijních programů jejichž součástí je pouze 

minimální odborná praxe. Profesionalizace asistenta pedagoga a zvyšování kvality této 

pozice je jedním z cílů akčního plánu na následující dva roky (2019-2020).  

Obecně nízký zájem ze strany absolventů je o práci psychologů a speciálních 

pedagogů ve ŠPZ i školách. Práce je psychicky i fyzicky náročná a dle pracovníků ŠPZ i 

nedostatečně honorovaná. Vzdělaní absolventi s potenciálem a ambicemi dávají přednost 

privátní praxi. „Dělala jsem asi pět let speciálního pedagoga na základní škole a hned 

v prvním roce jsem se setkala s dítětem se sluchovým postižením. Pro školu to bylo první 

dítě se speciální potřebou, neměli žádné znalosti ani zkušenosti. Ale ta ohromná ochota 

učitelského sboru a ředitelky dělat práci co nejlépe, hledat cestu, to bylo neuvěřitelně 

inspirativní. Nejdříve jsme se scházeli s rodinou dítěte, rodiče nás naučili, jak s dítětem 

nejlépe komunikovat, čemu se vyvarovat apod. Společně jsme naučili další děti ve třídě 

ohleduplnost a trpělivost. Nejdůležitějším faktorem podle mě bylo nadšení a ochota 

učitelského sboru, což předávali dál.“ (respondent R3)  

 

8.2.6 Nefunkční spolupráce mezi jednotlivými aktéry  

Základním předpokladem a efektivním nástrojem společného vzdělávání je úzká a účinná 

spolupráce mezi poradenským zařízením a školou, ve které jsou žáci se SVP vzděláváni, 

a dále spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci. Kontakt mezi školou a poradenským 

zařízením vzniká ve dvou rovinách – školy obdrží závěrečné zprávy nebo doporučení 

z vyšetření žáků se SVP skrze zákonného zástupce jako prostředníka, anebo je kontakt 

realizován přímo, kdy jsou školy příjemci výstupů činnosti ŠPZ, například ve formě 

doporučení metodické pomoci v rámci přípravy individuálního vzdělávacího plánu 

(Čadová, Baslerová in Michalík, Baslerová, Fenclová a kol. 2015: 80). „Škola je živý 

organizmus a předem nedokážeme s naprostou jistotu předpovědět, jak bude spolupráce 

probíhat. Dokážeme odhadnout, jak bude spolupráce s danou školou probíhat až ve chvíli, 

kdy vidíme, jak se staví k zapojování i dalších aktérů, nejen konkrétních žáků se SVP, 
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případně kolektivu dětí kolem nich.“ (respondent R3). K efektivní spolupráci mezi 

jednotlivými aktéry je nezbytná funkční komunikace, jejíž význam se s novelou zákona 

zvýšil. Při vzdělávání žáků se SVP jsou s pracovníky škol v nejbližším kontaktu speciální 

pedagogové a psychologové z PPP a SPC. Především spolupráce psychologů je pro 

učitele obtížná, protože psycholog ve svých zprávách používá odbornou terminologii a 

specifické diagnostické metody (Hadj Moussová 1995 in Michalík, Baslerová, Fenclová 

a kol. 2015).  

Komunikace poradny se školou probíhá v případě všech respondentů prostřednictvím 

odborných zpráv a doporučení, obvykle pouze prostřednictvím odborných zpráv, bez 

osobního kontaktu, což u učitelů způsobuje obavy, že nedokáží následovat doporučení 

ŠPZ dostatečně metodicky, obavy z vlastní nedostatečné kvalifikace a obavy, že při 

implementaci podpůrných opatření neuspějí a vyjdou najevo nedostatky v jejich práci 

(Čadová, Baslerová in Michalík, Baslerová, Fenclová a kol. 2015: 79). Obzvláště občasný 

telefonický kontakt je pracovníky ŠPZ velmi ceněn, neboť mohou s učiteli efektivně 

diskutovat žákovu situaci a společně najít vhodnou cestu k jeho integraci. Nejčastěji se do 

komunikace dostávají s učiteli, kteří na škole vykonávají pozici výchovného poradce. 

Jako ideální možné formy vzájemné spolupráce byly shledány konzultace přímo ve škole 

s ředitelem školy a pedagogem/pedagogy o konkrétním žákovi; konzultace pracovníků 

škol s poradenským zařízením o konkrétním problému (ve škole, ve třídě); konzultace 

mezi poradenským zařízením, školou a zákonným zástupcem; kolegiální setkávání 

odborníků a vzájemná výměna zkušeností. Pouze respondenti z SPC zmínili pravidelně 

konané porady se zástupci škol (několikrát do roka), pouze dva respondenti pak 

individuální návštěvy škol s cílem navázání osobního kontaktu s pedagogy. Komunikace 

mezi všemi zúčastněnými je považována za základ úspěchu. Často jsou doporučované 

metodologické postupy pro učitele a zároveň dětem doporučována cvičení, pro které je 

nezbytná účast rodičů. 

Problémy v komunikaci začínají už u nejasně formulované objednávce směrem 

k ŠPZ. Očekávání učitelů, že pracovník ŠPZ je odborníkem, který by měl ihned 

identifikovat příčiny obtíží a být okamžitě schopen navrhnout řešení, nespecifikované 

požadavky, nerealistická očekávání a komunikace srze zákonné zástupce znesnadňuje 

hladký průběh vyšetření a implementaci doporučení ŠPZ (Čadová, Baslerová in Michalík, 

Baslerová, Fenclová a kol. 2015: 80). „U nás na středisku se velmi často setkáváme 

s nerealistickými požadavky rodičů a škol. Bohužel si zřejmě dostatečně neuvědomují, 

s jakými zdroji my pracujeme, což jim ale ani nemůžeme mít za zlé, a potom tedy nejsou 
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schopni objektivně posuzovat, zda děláme maximum toho, co můžeme.“ (respondent R7). 

Výsledky vyšetření ovlivňuje kapacita poradenských zařízení, „zvolená vyšetřovací 

metoda, ochota dítěte ke spolupráci, jeho aktuální stav, kvalita sdělení, které poradenský 

odborník obdrží na začátku od samotného učitele přes zákonné zástupce“ (Hadj 

Moussová 1995 in Michalík, Baslerová, Fenclová a kol. 2015).  

Všichni dotázaní pracovníci ŠPZ se během mnohaletého výkonu své profese 

nejednou setkali s případy, kdy učitel odmítal komunikovat s rodinou. Důvody takového 

jednání se obvykle opakovaly, šlo především o neporozumění si nebo nedorozumění. Ke 

komunikačním nedorozumění dochází obvykle ve chvíli, kdy si učitel plně neuvědomuje, 

v jaké životní situaci se rodina nachází. Rodiny velmi často řeší existenční problémy, kdy 

se nachází v nestabilní životní situaci, kdy je potřeba vyřešit, kde bude rodina bydlet a co 

bude jíst. Řeší tedy problémy objektivně mnohem závažnější než vzdělání, které je tím 

odsunuto, což si častokrát učitel, který nemá plný vhled do skutečné situace kolem žáka, 

neuvědomuje ani uvědomovat nemůže. „Rodina, která řeší existenční krizi, častokrát 

nemám k dispozici počítač, natož internet. Učitel vyzývá rodiče ke schůzce obvykle skrze 

e-mail, ale už si neuvědomí, že si ho rodič přečte za několik týdnů, až se k internetu 

dostane, pokud vůbec. V dnešní době nám to přijde neuvěřitelné, ale s takovými případy 

se setkávám několikrát do měsíce. (…) I tak může nedorozumění vzniknout a může v učiteli 

zbudovat dojem, že rodič nejeví o spolupráci zájem, nestará se o potřeby svého dítěte.“ 

(respondent R3). Chování učitele by se dalo vysvětlit byrokratickým jednáním, 

způsobeným striktně danými pravidly, podle kterých učitelé musí postupovat, které mu 

neumožňuje dostatečný vhled do konkrétní situace a neumožňujeme mu proklientský a 

individuální přístup k žákovi a rodině.  

Pro instituci je snazší odmítat komunikovat s rodiči než si připustit, že rodiče či 

zákonní zástupci jsou v pozici, kdy by měli učitelům, tedy odborníkům, pomáhat 

s komunikací s žákem. „Pro učitele je nezvyk komunikovat s rodiči, žádat od nich rady, 

jak s žákem komunikovat apod., což je způsobené zejména klimatem ve společnosti, které 

se už více než pětadvacet let snažíme změnit. Pro naši společnost a náš vzdělávací systém 

je takové situace zatím velmi nestandardní.“ (respondent R2).   

Ve chvíli, kdy komunikace mezi školou a rodinou stagnuje, nefunguje a tito dva aktéři 

nejsou schopni nedorozumění a neporozumění napravovat sami, je třeba zásahu třetí 

strany, kterou by měl být v první řadě speciální pedagog nebo výchovný poradce přítomný 

na škole. Pokud těmito pozicemi škola nedisponuje, jako prostředník komunikace působí 

pracovníci ŠPZ nebo pracovníci neziskových organizací. „Pokud na škole nepracuje 
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odborník (speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce - pozn. autorky) nebo 

opravdu zapálený pedagog, je bohužel skoro jisté, že si neuvědomí, s čím se rodiny 

potýkají, s jakými každodenními problémy. Díky práci v terénu máme oproti školám tu 

výhodu, že vidíme rodinu v jejím přirozeném prostředí a vidíme, jaké každodenní situace 

jsou nuceni řešit.“ (respondent R2). Respondenti z SPC se jednoznačně shodli, že terénní 

forma péče je sice časově nejen velmi náročná, ale zároveň i nedostatečně dotovaná, 

přestože tento způsob podpory shledávají velmi účinnou formou podpory pro žáka, rodinu 

i školu a vzájemnou spolupráci a komunikaci. 

Za nejméně vhodné formy podpory vzájemné spolupráce byly shledány workshopy a 

semináře. „Uvítali bychom možnosti setkávat se s pracovníky škol hromadně a probírat 

nějaké konkrétní téma. Dali bychom jim například přednášku a následovala by otevřená 

diskuze. Muselo by se to ale konat přímo ve škole, protože školy si často stěžují na 

obtížnost časové koordinace takových přednášek. Pedagog si málokdy může dovolit na 

celý den odjet do jiného města a vynechat vyučování. Navíc by se takových seminářů 

mohlo chtít účastnit více pedagogů a škola by obtížně vymýšlela suplování výuky ve 

třídách. Znáte to, jede kolega, pojedu taky.“ (respondent R7).  

 

8.2.7 Nezvládnutý proces změny 

Pracovníci ŠPZ i neziskových organizací se domnívají, že k největšímu selhání došlo na 

straně nejvyšších představitelů moci. V souvislosti s legislativními změnami se Národní 

ústav pro vzdělávání zavázal k proškolení pracovníků ŠPZ a pedagogických pracovníků 

v rámci předloženého plánu pro školení a informační setkání. Školení určená ŠPZ 

v období před účinností novely (školní rok 2015/2016) měla velmi omezené kapacity a 

byla nabídnuta pouze lektorům ŠPZ a vedoucím pracovníkům ŠPZ (MŠMT 2015). Ani 

jeden z respondentů se školení nezúčastnil, přestože zájem projevili, nedostatek termínů 

jim účast neumožnil.  

Respondenti se na začátku procesu implementování nových pravidel inkluzivního 

vzdělávání potýkali s nedostatkem informací ze stran MŠMT a s nepřesnou metodikou. 

Během prvního školního roku se nezvyklé situace, na které nebyly připraveni, snažili řešit 

především na základě svých mnohaletých zkušeností a po případné diskuzi s kolegy. 

Všichni pracovníci ŠPZ doufali, že budou mít k dispozici metodickou podporu před 

účinností novely, k čemuž nedošlo.  
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Respondenti se shodují, že v průběhu přípravy novely nebyla veřejnosti dostatečně 

zmiňována pozitiva, která inkluze přináší nejen žákům se SVP, ale i učitelům a pasivním 

aktérům. „Pokud by jejich postoj byl jednoznačný, a tím myslím postoj k respektu 

ostatních, celý proces implementace politiky mohl vypadat jinak.“ (respondent R10). 

Pracovníci ŠPZ se zároveň uvědomují, že proces změn hodnot společnosti je během na 

dlouhou trať, při kterém dochází k problémům, a jak vyplynulo z výzkumu, někteří se 

domnívají, že bez problémů a hledání jejich řešení by proces změn nebyl možný: „Já si 

dokonce myslím, že k problémům docházet musí, abychom začali rozlišovat a uvědomovat 

si, co problém je a co ne, abychom se z problémů poučili a naučili se je společně řešit.“ 

(respondent R8) 

Mezi pracovníky ŠPZ se objevily dva rozdílné názory na hodnoty společnosti a 

způsob změn, kterými si společnost prochází – první skupina čítající 5 z 8 pracovníků se 

domnívá, že hodnoty společnosti je možné měnit pouze pozvolně a kontinuálně: „Správně 

nastavený proces změn si představuji tak, že budeme šířit osvětu, ukážeme veřejnosti, co 

podporujeme a co si myslíme, že by se mělo stát standardem. Opravdu věřím, že je jen 

otázka času, kdy společnost toto přijme a uvědomí si objektivní výhody inkluze.“ 

(respondent R6). Druhá skupina čítající 3 z 8 pracovníků upřednostňuje opačný přístup: 

„Společnost potřebuje rázný řez. Jen tak může inkluze začít probíhat se vším všudy. Jen 

tak se zbavíme návyku z totality, že každý, kdo se liší od většiny a vybočuje, se nám stává 

nepohodlným, protože ostatní omezuje. Proto u nás stále máme tak ohromný počet 

speciálních zařízení, což podporuje segregaci a brzdí inkluzi. Dokud bude stále prostor 

pro ‘únik‘ z inkluze, myšlení společnosti se nezmění. To vědomí lidí, že jsou k dispozici 

‘zadní vrátka‘ pro případ, že se nám to nepovede.“ (respondent R2). 

Pro inkluzi ve vzdělávání a pro její implementaci je důležité sdílení zkušeností a 

inspirování se zahraničními vzdělávacími systémy a příklady dobré praxe. „Inkluze, jak k 

ní přistoupilo MŠMT, je pro veřejnost velmi výrazná změna. Rodiče intaktních dětí a 

celkově i laická veřejnost se domnívají, že dítě se SVP ve třídě bude jejich dítě jen 

zpomalovat a nedostane se řádné péče ani dětem intaktním, ani dítěti se SVP. Kdyby to 

bylo na mně, doporučila bych, abychom si vzali příklad ze zahraničí, kde vzdělávací 

systémy fungují odlišně a řada nástrojů používaných v zahraničí by byla velmi dobře 

implementována i v českém školství. Veřejnost by si tak snáze zvykala na nové způsoby 

začleňování osob se zdravotní, sociální nebo jakoukoli jinou odlišností.“ (respondent R5).      

Inspirativními příklady dobré praxe v procesu posuzování vzdělávacích potřeb žáků 

jsou Finsko a Japonsko. V obou zemích chodí do první třídy všechny děti, až po 
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absolvování první třídy je pedagogy a odborníky na výchovu a vzdělávání sestavena 

pedagogická diagnostika dítěte a jeho vzdělávací potřeby. Je tak zjištěno, má-li dítě 

potenciál absolvovat všechny předměty, nebo bude potřeba odborné pomoci – v tu chvíli 

se zapojují asistenti. Asistent dítěti pomáhá zvládat individuální úkoly, motivuje ho a 

podporuje, pravidelně konzultuje s celou rodinou pokroky dítěte a případné oblasti, na 

kterých je potřeba pracovat. Asistent rodinám pomáhá zapojit se a pomáhat dítěti i mimo 

školní prostředí. Školy ve Finsku a Japonsku také nabízejí skupinovou integraci – v 

případě ČR by to znamenalo, že děti se SVP by se společně učily hlavní předměty, jakými 

jsou český jazyk a matematika, a na vedlejší předměty by docházely do běžných tříd spolu 

s intaktními dětmi, což by podporovalo jejich začlenění do kolektivu ostatních dětí 

(Tannenbergerová in Janík 2012: 38). Ve chvíli, kdy by po absolvování prvního ročníku 

bylo zjištěno, že dítě potřebuje více podpůrné pomoci ve zvládání běžné základní školy, 

byla by doporučena pomoc odborníků ze ŠPZ. 

Skupinovou integrací by se zjednodušil proces začleňování, nebylo by potřeba 

zapojení jinak vysokého počtu jednotlivých odborníků jako při individuální integraci žáků 

se SVP. Speciální třídy pro výuku hlavních předmětů jsou uskutečnitelné spíše ve větších 

školách, předpokládáme-li, že ve větších školách bude více dětí se SVP. Avšak speciální 

třídy mohou tvořit i dvě, tři děti – jakkoli velká skupina dětí se SVP by se věnovala 

hlavním předmětům odděleně, aby jim mohla být věnována zvýšená péče a žákům se SVP 

by tak bylo umožněno nabytí znalostí ve stejném rozsahu jako intaktním spolužákům.  

„Ve Velké Británii mají koordinátory inkluze, což jsou pracovníci školy, kteří na část 

svého úvazku zajišťují proběh inkluze přímo na škole – mimo praktickou činnost je i 

facilitátorem diskuze mezi jednotlivými aktéry, je nezaujat a snaží se přinášet osvětu, 

argumentovat a obhajovat nejlepší zájmy dítěte.“ (respondent R9). V Německu byly 

zřízeny separované třídy s cílem podporovat spolupráci mezi speciální školou a běžnou 

školou. Spolupráce probíhá tak, že pro detašovanou třídu, kterou může být celá třída běžné 

školy, probíhá vyučování na speciální škole a naopak. Obdobně v Irsku jsou už od 70. let 

zaváděny třídy pro děti se SVP, které však zůstávají součástí hlavního vzdělávacího 

proudy. Tyto oddělené třídy dovolují dětem se SVP integraci do kolektivu i s dětmi 

intaktními, ale zaručují, že bude při vyučování dítěti věnována dostatečná péče s ohledem 

na jeho omezení (Šnajdrová).  
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8.2.8 Postoj veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání  

Inkluzivní vzdělávání je předním tématem vzdělávacích politik evropských zemí od 90. 

let minulého století, kdy se veřejnosti dostalo do podvědomí díky konferenci UNESCO 

v Salamance, po níž bezmála sto zemí deklarovalo práva dětí se SVP na řádné vzdělání 

v hlavním vzdělávacím proudu (Straková a kol. 2019). Především zahraniční zdroje 

nabízejí řadu výstupů analýz zabývajících se postoji rodičů k inkluzivnímu vzdělávání. 

Výzkumy obecně poukazují na pozitivní postoje rodičů dětí se SVP i rodičů intaktních 

dětí, i přesto je inkluze pro širokou veřejnost stále tabuizované téma (Straková a kol. 

2019). V České republice proběhl první výzkum postojů veřejnosti k inkluzivnímu 

vzdělávání v roce 2016. Z výzkumu vyplynulo, že se začleňováním romských žáků 

souhlasí 35 % respondentů, se začleněním sociálně znevýhodněných žáků souhlasí 56 % 

respondentů a se začleněním žáků s lehkým mentálním postižením souhlasí pouze 29 % 

respondentů (Straková a kol. 2019). Jako největší negativum, které ovlivňuje postoj 

k inkluzivnímu vzdělávání, byla zmiňována nepřipravenost aktérů a obava, že učitel 

nezvládne zkoordinovat výuku ve třídě s žákem se SVP (75 % respondentů). Dalším 

velmi často zmiňovaným (69 % respondentů) domnělým důvodem byl stres žáka se SVP 

a domněle lepší vzdělávací výsledky, kterých by dosáhl v praktické škole (Straková a kol. 

2019).  

S velmi obdobnými názory veřejnosti se setkávají i pracovníci ŠPZ, kteří ze svých 

zkušeností potvrdili, že nejhůře se veřejnost staví k inkluzi žáků s mentálním postižením. 

Veřejnost, především pak rodiče intaktních dětí, jsou mnohdy přesvědčeni, že v současné 

době nejsou pedagogové dostatečně erudovaní v procesu zapojování žáků s mentálním 

postižením do kolektivu. Respondent z PPP přirovnal kolektiv dětí (s důrazem na děti v 

mateřských školách a základních školách, tedy ve věku od 3 do 15 let) k živému 

organizmu, kterému je potřeba pomáhat udávat směr růstu. Formovat osobnost 

jednotlivce je úkolem především rodičů, umění koordinovat kolektiv by mělo být 

dovedností učitele. „Učitel musí ve třídě před intaktními dětmi zvládnout obhájit všechna 

pozitiva inkluze, třída mu musí důvěřovat, protože především v dětech může mít učitel 

největšího spojence.“ (respondent R6). Pro úspěšné fungování kolektivu je potřeba 

učitelových schopností, znalostí, zkušeností a podpory dalších aktérů.  

Respondenti se bez výjimky shodli, že v přípravném období před účinností novely 

nebyla veřejnost dostatečně obeznámena s procesem implementace nové podoby inkluze 

a dvojí postoj politických stran k inkluzivnímu vzdělávání rozdělil společnost na odpůrce 
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diferenciovaného vzdělávacího systému a odpůrce inkluze. „Procesu implementace 

novely by ohromně pomohla informovanost veřejnosti. Kdyby MŠMT před zaváděním 

změn informovalo širokou veřejnost, zasadilo se více o kultivaci prostředí, nemuselo by 

docházet k lobby z různých stran. Inkluze by neměla být politické téma, neměla by se 

objevovat v politických programech stran – a o ať už je cílem podpora inkluze nebo 

naopak.“ (respondent R10).  

Respondent z SPC se setkal se zajímavou iniciativou speciální pedagožky ze základní 

školy ve Středočeském kraji, se kterou spolupracuje. Pedagožka ze základní školy se snaží 

informovat nepřímé účastníky inkluze o pozitivech, které tato forma vzdělávání přináší 

nejen žákům se SVP, ale i dětem bez poruchy či handicapu. Zmíněná škola byla inkluzivní 

ještě před novelou zákona nicméně se stále potýká s odmítáním ze stran rodičů intaktních 

dětí, kteří v inkluzivních třídách shledávají domnělé problémy jako zpomalování 

vyučování, v namáhavější péči o žáky se SVP vidí příčinu upozaďování potřeb dalších 

žáků a nedostatečnou péči o ně. Školní speciální pedagožka by ráda všechny tyto 

domněnky vyvrátila nebo alespoň rodičům ukázala skutečnost, proto na půdě školy 

zrealizovala setkání učitelů, žáků a jejich rodičů, při kterém se žáci věnují předem 

připravenému programu, obvykle edukativním hrám, rodiče zastávají roli pozorovatele. 

Pro zmíněný interní školní projekt byla velmi podstatná příprava, která trvala skoro dva 

školní roky a spočívala v přímé práci s inkluzivní třídou. „Té speciální pedagožce už se 

moc hezky povedlo probudit empatii u dalších dětí ve třídě, jsou opravdu vstřícní a 

ohleduplní ke svému spolužákovi. Což je velmi důležité, bez toho by neměla rodičům co 

ukazovat, takže tomu opravdu předcházela dlouhá cesta. Nemohla se do toho projektu 

pouštět dříve, než si byla zcela jistá, že její práce se třídou byla úspěšná“ (respondent 

R1). SPC aktuálně jedná o možnosti zapojení se do zmíněného interního školního projektu 

na podporu komunikace a spolupráce nejen mezi školou, rodinou a ŠPZ, ale také mezi 

dalšími nepřímo zúčastněnými – ostatními žáky ve třídě a jejich rodiči. Celá iniciativa 

spočívá ve zlepšení komunikace a zároveň informovanosti veřejnosti. „Změna hodnotové 

orientace a uvažování nad konceptem inkluze samotnými pedagogickými pracovníky je 

prvotním předpokladem pro úspěšnou realizaci inkluzívního vzdělávání“ (Akční plán 

inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020). „Inkluze je hodně o osobnostech ředitelů 

škol, což si možná málokdo uvědomuje. Pokud nebudou ředitelé a ředitelka škol inkluzi 

nakloněny, tak si opravdu velmi jednoduše najdou skulinky, jak s této změně vyhnout. To 

jsou systémové problémy, které nezměníme jinak než osvětou.“ (respondent R4). 
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Odmítavý postoj ke změnám měli i nejen někteří učitelé v běžných školách, ale i 

učitelé ve speciálních školách. „Pracovníci ze speciálních škol měly obavy z budoucnosti, 

existenciální strach, že přijdou o práci. Ale našel se ještě další rozměr, do kterého 

veřejnost moc nevidí, protože jde zpravidla o nějaký osobní rozměr, který dotyčný veřejně 

nepřizná. Sama jsem se setkala s několika takovými případy. Jednou to byla dokonce 

hrdost pedagoga ve speciální škole – ve speciální škole měli dostatek vybavení pro práci 

s dětmi, starali se o neporovnatelně menší počet žáků a odejít učit na běžnou základní 

školu vnímal jako krok zpět ve své profesní dráze.“ (respondent R9).     
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8.3 Připravenost street-level byrokracie na implementaci 
inkluzivního vzdělávání 

Během rozhovorů s pracovníky ŠPZ jsem se přesvědčila o tom, že většina problémů, které 

strett-level byrokracie v systému vidí, a které ovlivňují jejich práci a tím i pohled na 

vlastní připravenost implementovat politiku, jsou systémové nedostatky týkající se nejen 

poradenských zařízení, ale i dalších aktérů. Příčina těchto problémů obvykle nevzniká na 

poli poradenského zařízení, ale má negativní vliv na průběh implementace politiky 

inkluzivního vzdělávání pracovníky ŠPZ. Jak uvádějí Brožová a Úlehlová ve svém 

výzkumu z května roku 2015, který sloužil ke zmapování situace ve ŠPZ, 77 % 

respondentů (výzkumu se zúčastnilo 66 poradenských pracovišť z celé České republiky) 

vnímá jako největší bariéru nepřipravenost pedagogických pracovníků na práci 

s heterogenní třídou – tedy třídou, ve které jsou vzdělávány intaktní děti spolu s dětmi se 

SVP.  

Sedm z osmi dotazovaných pracovníků ŠPZ se domnívá, že personální obsazení 

jejich pracoviště je nedostatečné. Osmý respondent považuje personální obsazení za 

dostatečná, ale pozměnil by strukturu pracoviště – konkrétně pociťuje větší potřebu 

zaměstnat více speciálních pedagogů na úkor psychologů. „V naší PPP připadá na 

jednoho speciálního pedagoga průměrně 20 škol, na jednoho psychologa to je dokonce 

30 škol, takže čekací doby jsou u nás poměrně dlouhé.” (respondent R5). Velmi 

podobných odpovědí se mi dostalo i od ostatních respondentů: „Dříve jsme měli každý 

průměrně tak 200 klientů. Od září 2016 to číslo určitě vzrostlo o pár desítek.“ (respondent 

R6). „Pravidelně vykazujeme počty klientů a pozorujeme nárůst v souvislosti se změnami 

kategorizace podpůrných opatření, asi jako zbytek ČR.“ (respondent R3). Čtyři 

pracovníci dokonce uvedli, že by pracoviště potřebovala navýšit úvazky až o polovinu, 

aby se proces zrychlil (čekací doby na vyšetření jsou 3-5 měsíců v období velkých náporů 

klientů – vyšetření předškolní zralosti apod.). K obdobnému zjištění dospěly Brožová a 

Úlehlová ve svém výzkumu (2015: 6), když 82 % dotázaných pracovníků ŠPZ potvrdilo, 

že pociťují nedostatečné personální obsazení ve svém pracovišti a 93 % vedoucích 

pracovníků by uvítalo navýšení úvazků speciálních pedagogů. V každém ŠPZ v celé 

České republice chybí průměrně 1-2 úvazku speciálních pedagogů, ale pracovníci pociťují 

nedostatečně dotovanou i pozici psychologa (75 % respondentů ve výzkumu Brožové a 

Úlehlové z roku 2015).  

Pracovníci ŠPZ by dále uvítali zvýšení podpory pomáhajících profesí ve školách 

(školní psycholog a speciální pedagog), kteří vykonávají profesi přímo ve školních 
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zařízeních, a jejichž podpora v přímé péči o žáka by velmi pomohla. Školní psycholog a 

speciální pedagog působící přímo ve škole mohou svou přítomností v inkluzivní škole 

pozitivně ovlivňovat prevenci. ŠPZ zasahují až ve chvíli, kdy žák s rodičem nebo 

zákonným zástupcem přicházejí s reálně existujícím problémem, oproti tomu odborníci 

působící ve škole mohou počínající problém odhalit včas a podílet se na jeho včasném 

řešení a zamezení jeho rozšíření do SVP, které je nutné řešit podpůrným opatřením. 

Přítomnost těchto odborníků tak šetří prostředky a snižuje pracovní vytížení ŠPZ. 

Mezinárodní studia ukazují, že pozice školního a školního speciálního pedagoga jsou 

obvyklé pro školy s vysokým počtem žáků a s vysokým procentem integrovaných dětí 

(NÚV 2014).  
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9 Závěr  

Diplomová práce je zaměřena na inkluzi ve vzdělávání a roli pracovníků školských 

poradenských zařízení, kteří jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů celého procesu 

implementace inkluzivního vzdělávání. Cílem práce bylo prozkoumat a zhodnotit situaci 

po zavedení novely č. 82/2015 Sb. školského zákona do praxe, a to očima pracovníků 

školských poradenských zařízení. Práce staví na několika teoretických konceptech. Teorii 

lidského kapitálu, jež vysvětluje důležitost investice do vzdělání nejen dětí intaktních, ale 

i dětí se SVP. Princip inkluzivního vzdělávání vysvětluje základní myšlenky a 

předpoklady pro úspěšné zavádění inkluze. Lipského teorie street-level byrokracie 

vysvětluje roli pracovníků školských poradenských zařízení v procesu implementace 

politiky a princip byrokracie a profesionalizmu vysvětlují byrokratické jednání street-

level aktérů.  

Hlavním cílem práce bylo identifikovat a popsat současnou situaci inkluzivního 

vzdělávání v České republice a pozice školských poradenských zařízení v procesu jeho 

implementace. V neposlední řadě bylo cílem zjistit případné nedostatky v procesu 

implementace, jež street-level byrokraté vypozorovali. K naplnění cílů práce jsem využila 

veřejněpolitické dokumenty a kvalitativní výzkumné šetření sestávající z osmi 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky školských poradenských zařízení a dvou 

rozhovorů s pracovníky neziskových organizací, kteří mají z minulosti zkušenost s prací 

ve školských poradenských službách. Zrealizované rozhovory pomohly získat data 

potřebná k následné analýze, naplnění stanovených cílů a zodpovězení výzkumných 

otázek. Pro hlubší výzkum a pro získání variabilnějších dat by bylo potřeba výzkum 

výrazně rozšířit a zaměřit se i na školská poradenská pracoviště v menších městech.  

Předpokládané zjištění, které jsem výzkumem ověřila, bylo, že všichni pracovníci 

ŠPZ shledávají dosavadní legislativní procesy v otázce inkluze za pozitivní a vítané. 

Skutečnost, že pociťují velký nápor v kombinaci s nedostatkem pracovníků považují za 

předpokládané, a většina respondentů zároveň věří, že se situace bude postupem času jen 

zlepšovat. Velmi by uvítali nejen rozšíření úvazků pracovníků ŠPZ, ale i odborných 

pracovníků ve školních zařízeních, tedy pozice školních psychologů, školních speciálních 

pedagogů a asistentů učitelů. Inkluzi ve vzdělávacím sytému shledávají všichni 

přínosným pro děti se SVP i děti intaktní.  

Výzkum poukázal na několik nedostatků a těžkostí, se kterými se pracovníci ŠPZ 

každodenně potýkají. V důsledku nedostatku času se poradenská zařízení stále potýkají 
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s dlouhými čekacími lhůtami, které jsou nepříjemné nejen pro klienta, ale i pracovníky 

poradenských zařízení samotné, neboť jsou nuceni čelit tlaku od příjemců služeb. Doba 

čekání na vyšetření se ve školním roce 2016/2017 výrazně navýšila, příčinou byla 

především re-diagnostika již diagnostikovaných speciální vzdělávacích potřeb, která byla 

však nezbytná vzhledem k nově stanovené kategorizaci podpůrných opatření. 

V návaznosti na nedostatek času jsme diskutovali i možná řešení nedostatku pracovních 

pozic, a to konkrétně inspirací ze zahraničí a příklady dobré praxe. Za vhodnou inspiraci 

byly shledávány možnosti detašované třídy viz Německo, anebo první třídy pro všechny 

bez rozdílu s výraznou podporou speciálních pracovníků přímo ve školách – školních 

psychologů nebo speciálních pedagogů. 

Dle pracovníků ŠPZ není současné době možné snížit byrokratickou zátěž, která 

spadá na poradenská zařízení i školy. Především pro pedagogy je společné vzdělávání 

stále nové téma a stále velké část pedagogického sboru nebyla dostatečně proškolena, 

proto není systém připraven na snížení byrokratické zátěže a vložení důvěry pouze do 

profesionality a erudovanosti pedagogických pracovníků. 

Pracovníci ŠPZ se bez výjimky shodli na tom, že základním předpokladem úspěšné 

inkluze ve vzdělávání je proces interakce a komunikace mezi školami, ŠPZ a zákonnými 

zástupci dětí. Všichni respondenti se ke vzájemné komunikaci s dalšími aktéry rozsáhle 

vyjádřili a jejich odpovědi byly natolik různé, že by další prohlubování mohlo přinést 

zajímavé poznatky o této komunikační síti. Komunikace mezi aktéry neprobíhá podle 

jednoho jediného rámce, odpovídá vždy nastavenému vztahu mezi poradenským 

zařízením a školou. Všichni respondenti by uvítali možnost intenzivnější interakce se 

školou i s rodinou žáka se SVP, na což v současném systému je minimum prostoru.  

Jako velmi zajímavé zjištění, které by si zasloužilo hlubší výzkum, shledávám 

klesající kvalifikovanost pracovníků ve školství obecně, která byla zmíněna ve všech 

uskutečněných rozhovorech. Respondenti jsou přesvědčeni, že jsou znatelně nižší nároky 

na student pedagogických vysokých škol, jež koresponduje s klesajícím zájmem o 

studium, které bylo odůvodňováno finančním ohodnocením, které je pro mladé a nadějné 

studenty a absolventy neatraktivní.  
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Summary 

This diploma thesis concerns the topic of inclusive education in the Czech Republic with 

a focus on school counseling staff as the main representatives of street-level bureaucracy 

in the process of inclusive education. The general aim of this study is to examine the 

situation after the implementation of the Amendment No. 82/2015 Coll. of the Education 

Act from the point of view of school counseling staff.  

The main aim of the thesis was to identify and describe the current situation of 

inclusive education in the Czech Republic and the position of school counseling staff in 

the process of its implementation. Based on the qualitative research, the text is an 

empirical study endeavouring to examine and disclosure the relations between school 

counseling staff and other actors in the process of implementation of inclusive education. 

To fulfill the objectives of the thesis, I used public policy documents and a qualitative 

research consisting of eight semi-structured interviews with school counseling staff and 

two interviews with non-profit organizations who have experience in school counseling 

services. The interviews helped to obtain the data needed for subsequent analysis, 

fullfilment of the set objectives and to answer research questions. To obtain more variable 

data, research would need to be significantly expanded to focus on school counseling 

centers in smaller cities. 

Moreover, the study also examines whether the current position of street-level 

bureaucracy in the inclusive education process is well-set and whether the current system 

settings meet the needs of the recipients of service. Based on the qualitative research 

among these respondents, it concludes that there is scope for improvement in many ways 

in the current form of inclusive education in the Czech Republic, especially in staffing, 

financial support and mutual communication and cooperation among the actors involved. 

The anticipated findings I have verified by the research were that all school counseling 

staff found the existing legislative processes on inclusion to be positive and very welcome 

as well. There have been identified some shortcomings in the implementation process that 

the street-level bureaucrats observed. When analysing and studying documents, it was 

found that clients have to faced long waiting times due to the lack of time on the side of 

street-level bureaucracy. As respondents confirmed, it is currently not possible to reduce 

the bureaucratic burden that falls on counseling facilities and schools. The thesis advances 

the studies of relations between school, school counseling staff and family in the Czech 

Republic using public policy perspective. Communication between stakeholders does not 
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follow one single framework, it always corresponds to the established relationship 

between the counseling facility and the school. All respondents would welcome the 

possibility of more intensive interaction with the school and with the family, which in the 

current system is minimal. 
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Přílohy 

Příloha 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

I. ÚVOD 

Představení výzkumu 

Představil/a byste mi, prosím, v krátkosti Vaší profesní dráhu a současnou práci?  

Mohl/a byste mi, prosím, popsat v krátkosti Vaše pracoviště? 

Jak se podle Vás vyvíjí inkluzivní vzdělávání v České republice? Ubírá se správným 

směrem?  

 

II. NOVELA 

V září 2016 byla zavedena novela školského zákona, jak jste vnímal/a změny, které 

s sebou přinesla? Jaké změny byly podle Vás nejzásadnější? Pocítila jste je Vy osobně 

při výkonu své práce? 

Jak novela ovlivnila Vaší roli a práci s dětmi se SVP? 

Vnímáte nějaké legislativní nedostatky současného nastavení inkluzivního vzdělávání?  

Jaké problémy a těžkosti se podle Vás objevují v procesu implementace novely 

inkluzivního vzdělávání? 

- Nedostatečné finanční prostředky k zajištění podpůrných opatření pro žáky se 

SVP  

- Nedostatek pracovníků ve školství a dlouhé čekací lhůty  

- Nárůst počtu žadatelů o podpůrná opatření  

- Rozsáhlá administrativní zátěž  

- Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci ve školství  

- Nefunkční spolupráce mezi jednotlivými aktéry 

- Postoj veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání 

S jakými systémovými překážkami se setkáváte při výkonu své práce? 

Jak hodnotíte svou připravenost implementovat politiku?  
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III. AKTÉŘI – KOMUNIKACE 

S kým přicházíte ve své práci do kontaktu? Jak tento kontakt probíhá? Jakým způsobem 

spolu komunikuje?   

O čem komunikujete se školou a jakým způsobem? 

Jak probíhá kontakt s rodinou? 

Dochází ke vzájemné interakci mezi více zmíněnými institucemi/lidmi? 

 

IV. AKTÉŘI – VZTAHY 

Jaké byste zhodnotila, že jsou vztahy mezi Vámi a dalšími aktéry? Jak vypadají vztahy 

mezi Vámi a zmíněnými institucemi/lidmi? 

Jak probíhá Vaše spolupráce?  

 

V. ZÁVĚREM 

Napadá Vás, čím by se dalo inkluzivní vzdělávání v České republice podpořit, vylepšit? 

Je ještě něco, co jsem nezmínila, na co jsem se nezeptala a Vy byste chtěl/a dodat? 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ ROZHOVORU  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

V rámci výzkumu k diplomové práci Lucie Hraničkové, studentky oboru Veřejná a 

sociální politika na FSV UK, jsem byl/a požádán/a o poskytnutí rozhovoru. Poskytnutý 

rozhovor smí být zpracováván pouze v anonymizované podobě. Veškeré úryvky 

z rozhovoru, které budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků 

výzkumu, smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez uvedení mého jména nebo 

jiného identifikačního údaje.  

 

Informovaný souhlas s rozhovorem  

Má účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout 

odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět, mám právo rozhovor kdykoli ukončit. 

Pro potřeby analýzy bude rozhovor nahráván, mám však právo kdykoli požádat o 

ukončení nahrávání. Celý rozhovor bude přepsán do textové podoby, nahrávka nebude 

nikde zveřejňována. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci, ani v 

případných dalších výstupech, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě 

identifikovat. 

 

Datum:  

Jméno:  

Podpis:  

 

Podpis výzkumnice: 


