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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání žáka s mentálním postižením 

a s přidruženou poruchou autistického spektra. Cílem je představení názorů na inkluzi žáka 

ze strany pedagogů a asistenta pedagoga spolu s případnými problémy, které při inkluzi žáka 

s mentálním postižením vnímají a následně kroky či opatření, kterými tyto problémy 

překonávají. V teoretické části představuji definice, etiologii a dělení jednotlivých 

handicapů, které se u žáka vyskytují. Dále možnosti vzdělávání jedinců s postižením se 

zřetelem na mentální postižení. Tyto informace mohou pomoci čtenáři získat základní 

informace a vhled do témat, která jsou úzce spojena s předmětem práce. Empirická část 

obsahuje stanovení cílů, metod a analýzu výzkumného šetření. Také zde charakterizuji 

vybranou školu, informanty i žáka s mentálním postižením. Jde o kvalitativní výzkumné 

šetření, kde se prostřednictvím metody případové studie snažím zkoumat konkrétní případ 

inkludovaného žáka s postižením do běžné základní školy. Představuji zde poznatky, které 

jsem získala pomocí polostrukturovaných rozhovorů na vybrané škole od paní ředitelky, 

třídní učitelky a asistentky pedagoga ve třídě, kam žák dochází. Poznatky jsou shrnuty 

do sedmi oblastí – názor na inkluzi, vnímání omezení při výuce vzhledem k žákovi 

s mentálním postižením, třídní kolektiv, spolupráce s rodinou a odborníky, dostatečné 

personální zázemí, využití speciálních pomůcek či metod ve výuce a odborná pomoc 

ze strany školy.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mentální postižení, inkluze, vzdělávání, škola, asistent pedagoga, poruchy autistického 

spektra, mentální retardace, integrace 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis focuses on the inclusive education of a pupil with a mental disability 

and an associated autism spectrum disorder. The aim is to present the views on the 

inclusion of the pupil by the teachers and the teaching assistant, with any problems that 

they perceice during the inclusion of the pupil with a mental disability and subsequently 

the steps or measures by which these problems are overcome. In the theoretical part I 

present the definitions, etiology and division of individual handicaps that occur in the 

pupil. Furthermore, the possibility of educating individuals with disabilities with regard to 

mental disability. This information can help the reader gain basic information and insight 

into topics that are closely related to the subject of the work. The empirical part contains 

the setting of goals, methods and analysis of the research survey. I characterize here the 

selected school, informants and pupil with mental disability. It is a qualitative research 

survey, where I try to examine a specific case of an included pupil with disability in a 

regular primary school using the case study method. Here I present the knowledge I gaind 

through semi-structured interviews at a selected school from the headmistress, class 

teacher and teaching assistant in the classroom where the pupil is attending. The findings 

are summarized in seven areas – opinion on inclusion, perception of limitations in teaching 

with respect to pupil with mental disability, class team, cooperation with family and 

professionals, sufficient staff, the use of special aids or methods in teaching and 

professional help from the school. 
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mental disability, inclusion, education, school, teaching assistant,  autism spectrum 

disorders, mental retardation,  integration
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Úvod 

Jak již název napovídá, má bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání  žáka 

s mentálním postižením na škole hlavního vzdělávacího proudu. Ačkoli inkluze a s ní i nový 

systém podpůrných opatření vstoupil v platnost 1. září roku 2016, debaty na toto téma stále 

rozdělují společnost (laickou i odbornou) na skupiny, kdy jedna tuto formu vítá a chválí si 

ji, další na ni nemá zcela vyhraněný názor a pak je tu klasicky skupina, která ji odmítá 

a nejraději by ji zrušila. Stejně jako na kterémkoli jiném tématu, i na inkluzi se dají najít 

výhody a nevýhody. Většina článků, které jsou přístupné či tvořené pro veřejnost se zaměřují 

především na kladné a výhodné stránky inkluze v našich školách, nevýhody zmiňují velmi 

okrajově.  

Má práce se primárně zaměřuje, ani ne na nevýhody této formy, jako spíše na překážky, 

kterým jsou škola (myšleno především pedagogičtí pracovníci) a žák vystaveni, pokud se 

rozhodnou pro tuto formu vzdělávání. 

Bakalářská práce je členěna na dva celky – teoretická a empirická část. Teoretická část se 

věnuje především vymezení mentálního postižení, poruch autistického spektra a možností 

vzdělávání žáků s tímto handicapem. V rámci představení problematik mentálního postižení 

a poruch autistického spektra je vymezena vždy definice, etiologie a klasifikace. U možností 

vzdělávání se zaměřuji na možnosti, které jsou u nás nabízeny – školy hlavního vzdělávacího 

proudu (forma integrace či inkluze) a speciální školství zahrnující školy zřízené dle §16 

školského zákoníku. 

Empirická část je koncipována jako kvalitativní výzkum, který byl realizován formou 

polostrukturovaného rozhovoru s vedením školy a pedagogy. V rozhovoru jsem se 

zaměřovala na zjišťování překážek, které brání úspěšné inkluzi, vnímané zmiňovanými 

odborníky a poté případně na prostředky, jakými byly překážky odstraněny nebo zmírněny. 

Od rodičů jsem zjišťovala především jejich motivaci k volbě této formy vzdělávání a výběru 

dané základní školy. Přibližuji zde také samotný výběr žáka a jeho diagnózu.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 Mentální postižení  
Jak uvádí Valenta (2018) ve svém díle, mentální postižení nemá status terminus technicus, 

což znamená, že v podstatě neexistuje jednotná definice tohoto termínu, i přesto je pojem 

velmi často užíván a to především v speciálně-pedagogické, pedagogické a poradenské 

praxi. 

Černá a kolektiv (2015) ve svém díle uvádí, že v současné době se označení jedinec 

s mentální retardací a jedinec s mentálním postižením používá jako synonymum. 

Upozorňují zároveň, že někteří autoři chápou mentální postižení jako širší pojem a zařazují 

do něj i osoby s IQ pod 85 na rozdíl od mentální retardace, kterou uznávají od hodnoty IQ 

nižší 70.  

Valenta (2018) využívá definici, kterou uvádí terminologický a výkladový slovník speciální 

pedagogiky. Ten vymezuje mentální postižení jako „zastřešující pojem používaný ve školství 

a pedagogické dokumentaci, a který zahrnuje prakticky všechny jedince s hodnotou IQ 

pod 85 – osoby v hraničním pásmu mentální retardace a osoby s mentální retardací“. 

(Valenta a kol. 2018, str. 33) Mentální postižení je dle něho chápáno jako synonymum 

pro mentální retardaci. Přičemž mentální retardaci lze vymezit jako „vývojovou poruchu 

rozumových schopností projevující se především snížením kognitivních, řečových, 

pohybových a sociálních schopností s etiologií, která oslabuje adaptační schopnosti 

jedince“. (Valenta a kol., 2018, str. 34)  

Dle Valenty, Petráše a kolektivu je ve zdravotnictví pojem mentální postižení chápán jako 

synonymum k termínu mentální retardace, ve školství může být mentální postižení chápáno 

jako zastřešující pojem, který orientačně zahrnuje veškeré osoby s hranicí IQ pod 85, jsou 

sem tedy řazeny jak osoby s mentální retardací, tak osoby nacházející se v hraničním pásmu. 

Uvádí koncept mentálního postižení tak, že „mentální postižení je širší a zastřešující pojem 

zahrnující kromě mentální retardace i takové hraniční pásmo kognitivně-sociální disability, 

které znevýhodňuje klienta především při vzdělávání na běžném typu škol a indikuje 

vyrovnávací či podpůrná opatření edukativního (popř. psychosociálního charakteru“. 

(Valenta, Petráš a kol., 2012, str. 29) Mentální retardaci vymezuje jako „vývojovou poruchu 
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rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, 

pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, 

která oslabuje adaptační schopnosti jedince.“ (Valenta, Petráš a kol., 2012, str. 29) 

Vedle pojmu mentální retardace popisuje Valenta (2018) také, v té době prosazovaný termín 

– oslabení kognitivního vývoje, který se překrývá s hraničním pásmem mentální retardace. 

Jde o takové snížení výkonnosti, které není na úrovni mentální retardace, ale znevýhodňuje 

jedince při vzdělávání a indikuje využití podpůrných opatření při edukaci.  

Slowík (2016) uvádí, že doslovný překlad pojmu mentální retardace zní „opoždění mysli“. 

Oproti tomuto překladu ovšem upozorňuje na fakt, že mentální retardace je složitější 

postižení, které postihuje celou lidskou osobnost ve všech složkách a ne jen v mentální 

schopnosti. K definování mentálního postižení uvádí Slowík tabulku s přístupy, které se 

nejvíce používají. (Slowík, 2016, str. 112) 

Přístup Definice 

Biologický Postižení v důsledku trvalého závažného organického nebo funkčního 

poškození mozku, syndrom podmíněný chorobnými procesy v mozku. 

Psychologický Primárně snížená úroveň rozumových schopností měřitelných 

standardizovanými IQ testy (tzn. vzhledem k populační normě). 

Sociální Postižení charakteristické dezorientací ve světě a ve společnosti, která 

omezuje schopnost samostatně, bez cizí pomoci zvládat vlastní i sociální 

existenci. 

Pedagogický Snížená schopnost učit se navzdory využití specifických vzdělávacích 

metod a postupů. 

Právní Snížená způsobilost k samostatnému právnímu jednání (provádění 

složitých právních úkonů a rozhodnutí). 

 

Mezinárodní klasifikace nemocí ve své desáté revizi charakterizuje mentální retardaci jako 

stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště 

porušením dovedností, projevujícím se během vývojového období, postihující všechny 
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složky inteligence, to je poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti. Retardace se 

může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. 

(MKN – 10) 

Dolejší se ve svém pojetí z roku 1973 pokouší o komplexnější vymezení mentální retardace 

v definici, kdy jde podle něho o vývojovou poruchu integrace psychických funkcí různé 

hierarchie s variabilní ohraničenosti a celkovou subnormální inteligencí, závislou 

na některých těchto činitelích: na nedostatcích genetických vloh, na porušeném stavu 

anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho zrání, na nedostatečném 

nasycování základních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a 

kulturní, na deficitním učení, na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních 

zkušenostech jedince po opakovaných stavech frustrace i stresu, na typologických 

zvláštnostech vývoje osobnosti. (Dolejší in Bendová, Zikl, 2011) 

Katalog podpůrných opatření zaměřený na mentální postižení pracuje s definicí Americké 

asociace mentálních a vývojových poruch (AAIDD), která uvádí, že mentální postižení je 

charakterizováno podstatnými omezeními, jak v oblasti intelektových funkcí, tak i v oblasti 

adaptivního chování, jež se demonstrují v každodenních sociálních a praktických 

dovednostech, přičemž tento stav se objevuje do 18. roku věku. Intelektové funkce odkazují 

na obecnou mentální kapacitu, kam patří schopnost poznávání, učení se, logického myšlení, 

řešení problémů a vzniklých situací, přizpůsobení se novému i další schopnosti. (Valenta a 

kol., 2015) 

1.1.1 Etiologie 

Přibližně v polovině případů výskytu mentální retardace nejsou jasně známy příčiny vzniku, 

především tomu tak je u lehké formy. 

Černá (2015) popisuje, jak je etiologie mentální retardace rozmanitá vzhledem k množství 

možných vlivů ohrožujících zdravý růst a vývoj plodu, ale také k řadě dalších onemocnění, 

úrazů, infekcí, biologických faktorů či defektů působících v pozdější době. Nezapomíná ani 

na význam dědičnosti a chromozomálních a metabolických poruch.  
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Dle Beirne-Smitha je obecně známá asi polovina faktorů zapříčiňujících vznik mentálního 

postižení. Také uvádí, že čím lehčí je stupeň postižení, tím větší je pravděpodobnost, že 

příčina vzniku nebude moci být určena. (Beirne-Smith in Černá a kol., 2015) 

Při klasifikaci etiologie můžeme narazit na řadu různých systémů. Černá ve svém díle uvádí 

například klasifikaci dle Penrose, AAMR z roku 1983 a 2002, dále zmiňuje i současnou 

klasifikaci (v roce 2015) od AAMR. Většina z pozdějších klasifikací dělí etiologii na základě 

vývoje jedince na období před porodem (prenatální), období porodu a bezprostředně po něm 

(perinatální) a poslední etapou je období po narození (postnatální). 

Prenatální období 

Jde o období těhotenství. V tomto období vývoje plodu působí široká škála vlivů, mezi nimiž 

převládají hlavně vlivy dědičné (hereditární), kam řadíme nemoci zděděné a dědičné 

nedostatky vloh k určitým činnostem.  

Během těhotenství působí na negativní vývoj dítěte některá infekční onemocnění, které 

mohou zapříčinit narození dítěte s mentálním postižením – chřipka, rubeola, syfilis, 

toxoplazmóza apod. Mezi další patogenní činitele se řadí rentgenové záření, některé léky, 

chemikálie, návykové látky a alkohol, hormonální poruchy (diabetes mellitus), anémie a 

další. 

Převažujícím faktorem jsou genetické příčiny, které stojí za zhruba 21 % mentální retardace. 

Vlivem mutagenních faktorů dochází k mutacím, aberacím či změnám v počtu chromozomů 

– největší skupinu příčin tvoří syndromy způsobené změnou počtu chromozomů. 

Nejznámějším syndromem spojeným se školní docházkou a predikujícím mentální postižení 

je Downův syndrom (trizomie 21. chromozomu). Dále je znám například Prader-Williho 

syndrom, Williamsův syndrom, Angelmanův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauúv 

syndrom, syndrom fragilního X chromozomu, Klinefelterův syndrom, tuberózní syndrom, 

Cri du Chat syndrom a další.  

Další skupinou vlivů jsou enviromentální faktory a onemocnění matky v době gestace. Řadí 

se sem zarděnky, toxoplazmóza, otrava olovem, ozáření dělohy, přímá intoxikace plodu, 

nedostatečná výživa matky, užívání návykových látek. (Valenta, Petráš a kol., 2012) 
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Perinatální období 

Období kolem porodu a bezprostředně po něm. Faktory patřící do této skupiny jsou 

především důsledky organického poškození mozku, mechanické poškození mozku při 

porodu, hypoxie či asfyxie, nízká porodní hmotnost a předčasný porod, nefyziologická 

novorozenecká žloutenka. (Valenta, Petráš a kol., 2012) 

Postnatální období 

Černá a kolektiv (2015) vymezují pojem demence, kterým se označuje stav úbytku již 

nabytých vědomostí v pozdějším životě. Problémem se ovšem jeví, od kdy se demence jako 

taková diagnostikuje, jelikož dle Černé (2015) se v medicínském pojetí termínem demence 

označuje mentální retardace vzniklá po 2. až 3. roce života, ale Diagnostický a statistický 

manuál duševních poruch uvádí, že mentální postižení vzniká do 18 let života, čili teprve při 

ztrátě nabytých vědomostí po dovršení 18 let se používá označení jedince jako dementního. 

V tomto období můžeme pozorovat několik vlivů způsobujících mentální retardaci – zánět 

mozku, mechanické vlivy, mozkové léze, krvácení do mozku, v pozdějším období mohou 

působit onemocnění vedoucí k poškození inteligence (schizofrenie, epileptická demence). 

(Valenta, Petráš a kol., 2012) 

1.1.2 Dělení 

Ve všech oblastech, které pracují s mentálním postižením se využívá dělení dle mezinárodní 

klasifikace nemocí. U nás je stále platná desátá revize z roku 1992, u nás platná od roku 

1993, která uvádí tyto stupně s popisem: 

F70 lehká mentální retardace – IQ v rozmezí 50-69 

F71 středně těžká mentální retardace – IQ v rozmezí 35-49 

F72 těžká mentální retardace – IQ v rozmezí 20-34 

F73 hluboká mentální retardace – IQ nejvíce 19 

F78 jiná mentální retardace 

F79 nespecifikovaná mentální retardace 
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Jedinec nacházející se v pásmu IQ 70-85 je dle této klasifikace považován za jedince 

s podprůměrnou inteligencí (oslabením kognitivního vývoje dle Valenty), nikoli za jedince 

s mentálním postižením. 

Téměř totožné dělení jen pod jinými kódy představí i jedenáctá revize mezinárodní 

klasifikace nemocí, u které se čeká na český překlad. Kategorie mentální retardace by měla 

být nahrazena označením porucha intelektu či poruchy rozvoje intelektu a dělení bude 

na mírnou (6A00.0), středně těžkou (6A00.1), těžkou (6A00.2), hlubokou (6A00.3) poruchu, 

dále klasifikuje poruchu prozatímní (6A00.4) a poruchy blíže neurčené (6A00.Z). 

1.1.3 Výskyt 

Výše rozepsaná etiologie napovídá, že mentální retardace se může vyskytovat samostatně či 

v rámci nějakého komplexnějšího postižení v případě různých syndromů. 

V důsledku zkvalitnění lékařské, především pediatrické, péče, která zajišťuje vyšší šance 

na přežití dětí narozených s vrozenými vadami a zlepšení diagnostických metod i v ranném 

věku, pozorujeme vyšší četnost výskytu mentálního postižení a to i v celosvětovém měřítku. 

Dalším uváděným důvodem nárustu počtu je zlepšení evidence osob s mentálním 

postižením. (Šiška pro Šance dětem, 2012) 

V roce 2018 evidoval český statistický úřad celkem zhruba 1 151 900 osob se zdravotním 

postižením ve věku 15 let a více, z nichž 172 300 s diagnózou mentálního či duševního 

postižení nebo poruch chování – statistika tyto oblasti spojuje. Šlo tedy přibližně o 15 % 

z celkového počtu osob s postižením. (Český statistický úřad, 2018)  

1.2 Poruchy autistického spektra 
Řadí se do skupiny pervazivních vývojových poruch, které Mezinárodní klasifikace nemocí 

popisuje jako: „skupinu poruch charakterizovaných kvalitativním porušením reciproční 

sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným, stereotypním a opakujícím se 

souborem zájmů a činností. Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování 

jedince v každé situaci“. (MKN – 10, F84)  

Bendová a Zikl (2011) zmiňují, že poruchy autistického spektra se často vyskytují 

v kombinaci s mentálním postižením. Popisují triádu problémových oblastí typických 

pro jedince s poruchou autistického spektra – sociální interakce a sociální chování, 
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komunikace a představivost, zájmy a hra. V současné době se odborníci snaží o překonání 

používání této triády, jelikož jak samotná definice říká, tak poruchy autistického spektra jsou 

pervazivní a prostupují tak celou osobností jedince a limitovat je pouze na tři základní oblasti 

není vhodné. 

Nezisková organizace NAUTIS - Národní ústav pro autismus, vymezuje autismus jako 

poruchu vývoje sociální interakce a komunikace. Pracují s přístupem, podle kterého jde 

o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku způsobující odlišné chování oproti 

intaktní populaci vrstevníků. (NAUTIS, 2022) 

Čadilová se Žampachovou (2012) řadí poruchy autistického spektra k nejzávažnějším 

poruchám mentálního vývoje dětského věku. Jde dle nich o „vrozené postižení mozkových 

funkcí na neurovývojovém podkladě, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně 

komunikovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet fantazii a kreativitu.“ (Čadilová a 

Žampachová, 2012, str. 21) 

V době, kdy byla publikace vydána, byl výskyt poruch autismu vypočítán na 0,9 %, což dle 

autorek dokazovalo, že tyto poruchy již nejsou vzácné a šance pro učitele, že se v praxi 

setkají se žáky s PAS1 je vysoká. Žampachová (2020) pak sama ve svém díle uvádí, že 

výskyt osob s poruchou autistického spektra se pohybuje mezi 1-2 %. Výskyt autismu 

uvádějí s větším zastoupením chlapců – zhruba 3 až 4 chlapci na jednu dívku. Autorky 

popisují společné deficitní oblasti vývoje, nazývané autistická triáda, od které se v současné 

době začíná upouštět, konkrétně vyznačují narušení sociální interakce, komunikace a 

opakující se stereotypní chování, zájmy a aktivity. (Čadilová a Žampachová, 2012) 

U autismu platí více než u jakéhokoli jiného postižení, že se vše velmi rychle mění – definice, 

etiologie, klasifikace. Jelikož je tato vada stále předním zájmem mnoha odborníků a její 

pervazivní charakter umožňuje nekonečně mnoho podob a projevů, stále dochází k úpravám 

na co nejdokonalejší a nejpřesnější verze. Ty ovšem nemusí být platné ani rok. 

Poruchy autistického spektra se vyskytují zhruba v 50-60 % případů v kombinaci 

s diagnózou mentální retardace. Slowík uvádí, že „až v 80 % případů bývá autismus spojen 

s mentálním handicapem nebo psychickými poruchami.“ (Slowík, 2016, str. 151) Dle 

 
1 zkratka označující poruchy autistického spektra 
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Čadilové a Žampachové (2012) se k poruchám autistického spektra přidružuje mentální 

retardace ve zhruba 25-60 %. Žampachová (2020) poté uvádí výskyt mentální retardace u až 

50 % jedinců s poruchou autistického spektra.  

1.2.1 Etiologie 

Přestože jsou projevy tohoto handicapu patrné již před 36. měsícem věku dítěte a přestože 

na celém světě probíhají výzkumy, přesná příčina není doposud známá. Názory na příčinu 

vzniku této poruchy se stále mění. (Šporclová pro Šance dětem, 2012) 

Jednou z prvotních myšlenek při hledání důvodů vzniku byla necitlivá výchova („matky 

chladničky2“), od tohoto názoru se postupně upustilo. Hlavně díky vývoji a zaměření se 

na výzkum genetiky. Autismu se tak připisuje především genetická příčina vzniku – jde 

o nejvíce geneticky podmíněné psychiatrické onemocnění. Odborníci napříč světa se shodují 

v názoru, že poruchy autistického spektra jsou vrozené a jsou způsobeny narušeným 

vývojem centrální nervové soustavy, ovšem přesný mechanismus vzniku je nadále 

neobjasněný. (Šporclová pro Šance dětem, 2012) 

Dle Havlovicové (2021) jsou příčiny vzniku komplexní a mimo zastoupení genetických 

faktorů (odhadovaný podíl je nad 60 %) jde také o faktory vnějšího prostředí. Dle jejího 

názoru mechanizmus vzniku zahrnuje změny vývoje mozku těsně po početí. PAS zřejmě 

začíná kaskádou patologických jevů, které jsou ovlivněny vlivy prostředí, tyto vlivy nebyly 

dosud potvrzeny odbornými studiemi a nadále je tato problematika zkoumána. Mezi další 

rizikové faktory se všeobecně řadí vyšší věk rodičů, nezralost a nízká porodní hmotnost. 

Thorová (2016) se ve spojitosti s etiologií autismu zaměřuje především na genetické vlivy, 

vlivy prostředí a imunitní deficity.  

V otázce genetických vlivů upozorňuje na výzkumy, které detekovaly změny a anomálie 

téměř na všech chromozomech. Zásluhou technologií se podařilo naleznout a identifikovat 

mnoho genů, které mají pravděpodobně vysoký vliv na vznik autismu. Zmiňuje, že zhruba 

jen 5 % případů vzniká recesivním3 typem dědičnosti, většina mutací totiž vznikají „de 

 
2 teorie Kannera, kdy děti údajně přejímají autistické rysy po rodičích z jejich chování (zde konkrétně 
nedostatek citu a komunikace), zhruba 50. léta 20. století, vinu na vzniku poruchy nesli rodiče 
3 porucha se objevuje v různých generacích v rodině 



17 
 

novo“4. Studie z roku 2015, kterou Thorová (2016) zmiňuje, připisuje 74-98 % vlivu 

genetiky a potvrzuje tak tvrzení, že převažující vliv na vznik poruch autistického spektra 

mají právě genetické vlivy. 

Mezi vlivy prostředí řadí například průběh těhotenství, kde se rizikovým faktorem může stát 

stres, výživa (snížený příjem omega-3 mastných kyselin), infekční onemocnění, předčasné 

narození či užívání léků (například antidepresiva). Příčiny vzniku se připisují i věku rodičů, 

kdy vyšší riziko představuje vyšší věk otce. (Thorová, 2016) 

Imunitní deficity jsou popisovány převážně kvůli podílu imunitního systému na vývoji 

nervové soustavy. Snížená či špatná funkce imunitního systému matky či dítěte může být 

rizikovým faktorem u vzniku PAS. Thorová uvádí, že „u 12 % matek s PAS, zejména u těch, 

u jejichž dětí se vyvinula regresivní forma autismu, byly objeveny protilátky působící proti 

dvěma specifickým proteinům na povrchu neuronů. Jejich poškození může negativně ovlivnit 

vývoj mozku.“ (Thorová, 2016, str. 53) 

1.2.2 Dělení 

Dle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí se poruchy autistického spektra dělily na: 

F84.0 dětský autismus 

F84.1 atypický autismus 

F84.2 Rettův syndrom 

F84.3 jiná dětská dezintegrační porucha 

F84.4 hyperkinetická porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 

F84.5 Aspergerův syndrom 

F84.8 jiné pervazivní vývojové poruchy 

F84.9 pervazivní vývojová porucha nervové soustavy 

 
4 dítě mutace nedědí, vznikají až ve spermii či ve vajíčku ještě před početím 
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V současné době ve světě již platí jedenáctá revize klasifikace, která z dělení vyřadila 

Aspergerův a Rettův syndrom. U nás je ovšem stále platná revize desátá, jelikož jedenáctá 

se zatím překládá. 

Překlad části nové klasifikace dle jedenácté revize MKN zabývající se Autismem 

publikovala Kateřina Thorová (2021) na webu Autismport, kde představuje nové pojetí této 

kategorie i její dělení – porucha autistického spektra s poruchou intelektu a s mírným nebo 

žádným narušením funkčního jazyka (6A02.1), porucha autistického spektra bez poruchy 

intelektu a narušeným funkčním jazykem (6AO2.2), porucha autistického spektra 

s poruchou intelektu a se zhoršeným funkčním jazykem (6A02.3), porucha autistického 

spektra bez poruchy intelektu a absencí funkčního jazyka (6A02.4) a porucha autistického 

spektra s poruchou intelektuálního vývoje a absencí funkčního jazyka (6A02.5). Autorka 

dále uvádí, že v MKN-11 vzniká nová diagnóza Vývojová jazyková porucha s narušením 

hlavně pragmatického jazyka (6A01.22), pro kterou jsou charakteristické přetrvávající a 

výrazné potíže s porozuměním a používáním jazyka hlavně v sociálním kontextu. Do této 

skupiny by měla být pravděpodobně nově zařazena část dětí, která v desáté revizi naplňovala 

kritéria atypického autismu či Aspergerova syndromu. 

1.3 Edukace jedinců se zdravotním postižením 
Základním dokumentem, který upravuje vzdělávání v České republice je zákon č. 561/2004 

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

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb. a 

její novela č. 248/2019 Sb., která upravuje i vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poradenských 

službách. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se věnuje 

§ 16 školského zákonu (č. 561/2004 Sb.), kterým jsou zřizovány speciální školy, které mají 

teď velmi nejistou existenci vzhledem k trendu inkluze. 

Na základě statistických ročenek školství, které jsou zveřejňovány Statistickým 

informačním systémem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, můžeme sledovat 

počty žáků se zdravotním postižením v českém vzdělávacím systému v určitém školním 

roce. Najdeme zde dělení na jednotlivá postižení i údaje o počtech žáků v určitém kraji či 

počty pro speciální nebo běžné školy. 
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Pro školní rok 2019/2020 bylo zaevidováno celkem 110 940 žáků se zdravotním postižením 

v základních školách, běžné třídy přitom navštěvovalo 84 010 žáků (cca 76 %), kdy 3 203 

žáků mělo diagnostikováno mentální postižení a 2 560 poruchu autistického spektra. 

Speciální třídy navštěvovalo 26 930 žáků s postižením. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v Česku v základním vzdělávání evidováno 114 108 žáků 

se zdravotním postižením. Běžné třídy přitom navštěvovalo 87 306 žáků (zhruba 77 %), kdy 

šlo o 3 466 žáků s mentálním postižením a 2 694 s poruchou autistického spektra. 

Do speciálních tříd docházelo 26 802 žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 uvádí MŠMT celkem 111 855 žáků se zdravotním postižením 

v základních školách. V běžných třídách se vyskytovalo 84 344 žáků (cca 75 %), z toho 

3 683 s diagnózou mentálního postižení a 2 652 s diagnózou poruch autistického spektra. 

Z celkového počtu pak 27 511 žáků s postižením bylo ve speciálních třídách. (ročenka 

MŠMT, 2021) 

Ve vzdělávání osob s handicapem, nejen tím mentálním, se aplikují určité trendy. Dříve šlo 

hlavně o trend integrace, který se v dnešní době moc neužívá a většinově se pracuje 

s trendem inkluze. Rozdíl je především v pojetí žáka a přístupu k němu.  

Možnosti vzdělávání osob s postižením celkově jsou velmi bohaté. Existuje mnoho variant 

vzdělávacích způsobů, důležité je, aby se na tyto varianty myslelo a pracovalo se s nimi. 

V následujícím textu jsou některé varianty a jejich základní formy vypsány. 

1.3.1 Trend integrace a inkluze 

Valenta, Petráš a kolektiv zmiňují, že ani u jednoho termínu se nesetkáme se zcela přesnou 

definicí, jelikož každý autor pojímá tyto pojmy různě. V České republice se jako první začal 

uplatňovat trend integrace a to až po roce 1989, mezitím se v zahraničí již hromadily 

zkušenosti i s inkluzivním vzděláváním. Právě skupina žáků s mentálním postižením se dle 

autorů jeví jako nejproblematičtější z pohledu inkluze. (Valenta, Petráš a kol., 2012) 

Integrace 

V širším smyslu jde obecně o začleňování osob se znevýhodněním či postižením 

do společnosti. V užším smyslu jde o „školskou integraci“, kdy mluvíme o vzdělávání dětí 
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se speciálními potřebami v běžných školách. Opakem tohoto pojmu je termín segregace – 

proces, při němž dochází k vylučování jedince ze společnosti. (Bendová a Zikl, 2011) 

Pojem jako takový má mnoho různých vysvětlení a dělení, jelikož každý autor na tento trend 

pohlíží jinak.  

Pojem můžeme definovat jako dynamický, postupně se rozvíjející jev, ve kterém dochází 

k partnerskému soužití handicapovaných a intaktních jedinců na úrovni vzájemně vyvážené 

adaptace, probíhá v průběhu celého života s aktivním podílem jedince s postižením. 

(Michalík in Bendová a Zikl, 2011) Dle staršího pojetí jde o nejvyšší stupeň socializace, 

úplné zapojení jedince s vadou, u něhož byly důsledky vady zcela a bezezbytku překonány. 

(Sovák in Bendová a Zikl, 2011) 

Obecně tento pojem znamená scelení, ucelení či sjednocení. Nikolai (in Zilcher a Svoboda, 

2019) vymezuje integrační vzdělávací systém jako společnou školu pro „běžné“, s tím že ti, 

kteří se odlišují, jsou separováni či zaintegrováni za velmi mimořádných podmínek do školy, 

ale učitel se stále zaměřuje na výuku většinové skupiny žáků. Integrovaný žák se musí 

přizpůsobit většině a podporu čerpá individuálně mimo hlavní vzdělávací proud. Integraci si 

tedy můžeme vykládat jako proces zařazení žáka s postižením do běžné školy 

za předpokladu, že se žák musí přizpůsobit úrovni intaktních spolužáků. Vančová (in Zilcher 

a Svoboda, 2019) hovoří o tom, že integrace sice znamená společné vzdělávání žáků 

s postižením a intaktních žáků, ale znamená také koncept, kdy se žák s handicapem musí 

přizpůsobit prostředí, které je v běžné škole nastavené pro „běžné“ žáky, jelikož se 

nepředpokládá jeho úprava. 

V zahraniční literatuře se také setkáváme s určitou nejednotností autorů a odborníků 

v definici tohoto pojmu. Shodují se ovšem v tom, že žák s postižením se musí adaptovat 

na školní prostředí – škola se nebude přizpůsobovat jedinci. (Zilcher a Svoboda, 2019) 

Dle Lechty (2016) je tento koncept charakteristický především pro osmdesátá léta minulého 

století. 

Různé pohledy by se daly na základě několika společných rysů shrnout tak, že integrace, 

ve smyslu vzdělávání, znamená začlenění žáka s postižením do škol hlavního vzdělávacího 

proudu, ale pouze za předpokladu, že žák disponuje dovednostmi zcela se přizpůsobit 
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nastavenému vzdělávacímu procesu, který je zaměřen na vzdělávání intaktních žáků. Pokud 

tomu tak není, měl by se žák s handicapem vzdělávat ve škole speciálně zřízené pro potřeby 

žáků s postižením. 

Inkluze 

Základním předpokladem je nárok na vzdělávání pro každého bez ohledu na jeho zdravotní 

stav. To zaručuje i povinnost pro školy ze spádové oblasti bydliště dítěte, jde o povinnost, 

kdy škola musí přijmout ke vzdělávání dítě, které má bydliště v dané oblasti. Dítě má 

samozřejmě nárok pokoušet se o studium na jiné škole, ale přednostně jsou vždy přijímány 

děti ze spádových oblastí, aby se zajistilo jejich vzdělávání. 

Bendová a Zikl (2011) ve svém díle uvádějí, že pojem inkluze je používán nově až 

v posledních letech. Zmiňují, že jde o termín vnímaný dosti nejednotně a není zcela jasný 

vztah mezi inkluzí a integrací. Popisují možné výklady tohoto pojmu – vrchol integrace, 

včlenění do společnosti bez předchozího vyčlenění, synonymum pro slovo integrace, 

akceptace a přizpůsobení se společnosti do míry, kdy se jedinec se speciálními potřebami 

může zúčastňovat všech aktivit běžného života.  

Stejně jako u integrace i v případě inkluze existuje několik různých definic a výkladů dle 

pohledu autora. Celkově jde o mladý pojem, který se složitě definuje.  

V americké literatuře se setkáme s pojmem „plná inkluze“ – model, kde žáci s postižením 

jsou přítomni na výuce po celou dobu, a „pull-out model“ – žáci jsou přítomni na výuce 

na vybrané předměty. (Zilcher a Svoboda, 2019) 

Zilcher a Svoboda (2019) konstatují, že inkluzivní vzdělávání může být definováno dvojím 

typem – deskriptivní (popisnou) a preskriptivní (ustanovující) definicí, oba typy jsou 

důležité. Po řadě výzkumů byla vytvořena typologie uchopení inkluzivního vzdělávání 

různými aktéry. Typologie obsahuje šest typů pohledů na inkluzi ve vzdělávání : 

1. jako koncept, kde jsou jedinci s postižením a ostatní kategorizováni jako ti, kdo mají 

speciální vzdělávací potřeby 

2. jako reakce na segregaci dětí s poruchami chování 
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3. jako koncept o všech, kteří jsou ohroženi exkluzí5 

4. jako podpora vytváření školy pro všechny 

5. jako vzdělávání pro všechny 

6. jako základní přístup ke vzdělávání a ke společnosti 

(Ainscow in Zilcher a Svoboda, 2019) 

Jako velký příklad uvádějí Zilcher se Svobodou ve svém díle prohlášení Department of 

Education6: „Chceme vidět více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v klasických 

základních školách. Podporujeme UNESCO, Prohlášení ze Salamanky7 z roku 1994. To 

vyvíjí tlak na vlády zapojených zemí, aby zajistily vzdělávání těchto dětí v běžných školách, 

pokud není závažný důvod k opaku“. (Zilcher a Svoboda, 2019, str. 26) 

Lechta (2016) uvádí, že diskuze o tomto trendu jsou typické pro devadesátá léta minulého 

století, ale především pro začátek 21. století. 

Rozdíl mezi integrací a inkluzí 

Lechta (2016) zmiňuje, že se vyskytují polemiky o tom, zda vůbec nějaký rozdíl mezi těmito 

pojmy opravdu existuje či nikoli, ačkoli je rozdíl mezi nimi jednoznačně definován a mnoho 

autorů v zahraničí i u nás tento rozdíl vymezují ve svých pracích. 

Hlavním rozdílem je zařazení širší populace do inkluzivního konceptu – nejde pouze o žáky 

s postižením. Školy by měly na základě inkluzivního vzdělávání přijímat všechny děti bez 

ohledu na fyzické, jazykové, intelektuální, sociální a jiné podmínky či předpoklady. Mimo 

dětí s postižením jde tedy také o děti nadané, pracující děti, děti pocházející z kočujících 

populací, z různých minorit (lingvistické, etnické či kulturní), děti ze znevýhodněných 

oblastí či skupin – vysoká úroveň akceptování celkové rozmanitosti. Wadeová (2002) uvádí, 

že inkluze je založena na akceptování různorodosti pohlaví, národnosti, rasy, jazykového 

původu, sociálního prostředí, úrovně výkonu či postižení. (Wadeová in Lechta, 2016) 

 
5 vyloučením 
6 ministerstvo školství v Anglii 
7 prohlášení, které vychází z předpokladu, že děti s SVP mají mít přístup do běžných škol a vyzývá vlády 
ke změnám pro podporu inkluze (prohlášení v roce 1994 podepsalo 92 vlád) 
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Dalším rozdílem je fakt, že integrace akceptuje duální systém vzdělávání – hlavní proud a 

speciální školství, ovšem v rámci inkluze by každá škola měla být schopná přijmout každého 

žáka – model „škola pro všechny“. Inkluzivní trend se snaží odstranit toto duální vzdělávání 

a chce zachovat pouze vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu. 

Lechta (2016) také uvádí rozdíl popsaný Mittlerem (2000), který zdůrazňuje, že při integraci 

se žák musí přizpůsobit škole a nepředpokládá se, že by se měnila škola sama. Kdež to při 

inkluzi jde o reformu školství jako takového, předpokládá se, že se edukační systém 

přizpůsobí všem žákům za účelem respektování rozmanitosti. Lidmeier (2008) pokládá 

rozmanitost nejen za přirozenou podmínku vzdělávání, ale dokonce za velkou výhodu. 

V publikaci Valenty, Petráše a kolektivu nalezneme vymezení vztahu mezi integrací a 

inkluzí, který představila Kocourová. (Kocourová in Valenta, Petráš a kol., 2012, str. 43) 

Integrace Inkluze 

zaměření na potřeby jedince s postižením zaměření na potřeby všech vzdělávaných 

expertízy specialistů expertízy běžných učitelů 

speciální intervence dobrá výuka pro všechny 

prospěch pro integrovaného žáka prospěch pro všechny žáky 

dílčí změna prostředí celková změna školy 

zaměření na vzdělávaného žáka s 

postižením 

zaměření na skupinu a školu 

speciální programy pro žáka s postižením celková strategie učitele 

hodnocení studenta expertem hodnocení učitele, zaměření na vzdělávací 

faktory 

 

1.3.2 Podpůrná opatření ve vzdělávání 

Pro realizaci vzdělávání, ať už formou integrace či inkluze, žáků se zdravotním postižením 

se využívá různých podpůrných opatření, která jsou nastavována s cílem pomoci získat co 

nejvyšší úroveň vzdělání, schopností a dovedností. 
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Podpůrná opatření jsou vypracována a popsána v katalogu podpůrných opatření. Katalog je 

dělen na obecnou část a na dílčí části – poruchy autistického spektra nebo vybraná psychická 

onemocnění, mentální postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, zrakové postižení nebo 

oslabení zrakového vnímání, tělesná postižení a závažná onemocnění, sluchové postižení 

nebo oslabení sluchového vnímání, narušení komunikačních schopností a sociální 

znevýhodnění. 

Katalog obsahuje vymezení termínu daného handicapu, typické projevy a jejich dopady 

na vzdělávání, pedagogickou diagnostiku, karty podpůrných opatření, přehled základních 

pojmů terminologie, seznam organizací a odbornou literaturu. V případě katalogu 

mentálního postižení zde najdeme vymezení pojmů, dopady na vzdělávání, pedagogickou 

diagnostiku, karty opatření, užitečné odkazy, slovníček pojmů a literaturu.  

Karty podpůrných opatření jsou děleny na základní oblasti, ty jsou následně rozepsány 

na konkrétní oblasti, které jsou poté více rozepsány. V kartách u mentálního postižení 

najdeme oblasti organizace výuky, modifikace vyučovacích metod a forem, intervence, 

pomůcky, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, práce s třídním 

kolektivem a úpravu prostředí. 

Některá opatření jsou všeobecná, jiná se liší a upravují dle určeného stupně podpůrných 

opatření – těchto stupňů máme pět. (Katalog podpůrných opatření, 2005) 

1.3.3 Rozdělení vzdělávání dle vývojového období 

Předškolní vzdělávání 

Dítě sem dochází od tří let (je možné již od dvou let díky školskému zákonu) do zahájení 

povinné školní docházky – od 1. září roku 2020 byl stanoven poslední rok předškolního 

vzdělávání za povinný. Dítě s mentálním postižením obvykle navštěvuje běžnou mateřskou 

školu, jelikož u většiny není zatím známá diagnóza. Je-li dítě již diagnostikováno, nebo má 

těžší postižení, může docházet do běžné mateřské školy nebo do mateřské školy speciální. 

Před zahájením povinné školní docházky je možno u dítěte s postižením využít přípravný 

stupeň základní školy speciální, který se nepočítá do plnění školní docházky a je určen 

především dětem se středně těžkým či těžkým mentálním postižením. 
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Další nabízenou variantou je docházka do přípravné třídy základní školy, která je určena 

především pro děti se sociálním znevýhodněním. (Bendová a Zikl, 2011) 

Období povinné školní docházky 

U nás je povinná školní docházka pro všechny žáky, tedy i pro žáky s mentálním postižením 

všech stupňů. Povinná školní docházka se obvykle plní od šesti let do zhruba patnácti let 

věku. V případě odkladu musí žák nastoupit nejpozději ve školním roce, kdy dovrší osm let. 

Školní docházka se může plnit nejvýše do dovršení 17 let, ředitel může hranici posunout 

na 18 let v případě žádosti zákonných zástupců a u žáků se zdravotním postižením až do 20 

let. U žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či se souběžným postižením 

více vadami a autismem může být docházka prodloužena až do 26 let. (Bendová a Zikl, 

2011) 

Střední vzdělávání 

Školský systém České republiky umožňuje každému jedinci, který získá základní vzdělání, 

nastoupit na střední školu a dále se vzdělávat, samozřejmě po splnění kritérií vybrané školy. 

U žáků s mentálním postižením se jako pokračující školy nejvíce vyskytují odborná učiliště 

a praktické školy. (Bendová a Zikl, 2011) 

Odborná učiliště poskytují nižší střední odborné vzdělání. Poskytuje se zde výuka mnoha 

oborů dle redukovaných učebních plánů. Studium je zde realizováno po dobu dvou či tří let 

a v závěru studia absolvent získá výuční list. 

Praktické školy najedeme jednoleté či dvouleté. Jednoletá praktická škola je určena pro žáky 

s těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením či s autismem. Cílem je co 

nejvíce rozšířit vzdělání a příprava na praktický život s osvojením si manuálních činností. 

Dvouletá praktická škola je zřizována pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či 

pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s další vadou. Cílem je rozšíření 

všeobecného vzdělání, zisk pracovních návyků a příprava na výkon jednoduché pracovní 

činnosti. 

Celoživotní vzdělávání 

Do této skupiny je zahrnuta nabídka různých kurzů, které umožňují získání základního 

vzdělání či základů vzdělání.  



26 
 

Kurz pro získání základního vzdělání může být organizován základní či střední školou a je 

veden formou denního či dálkového studia. Trvá maximálně jeden školní rok a zakončení je 

formou zkoušky, která plní požadavky v souladu s požadovanými výstupy dle příslušného 

rámcově vzdělávacího plánu. 

Kurz pro získání základů vzdělání je organizován školami speciálními a trvá minimálně rok 

formou denní či individuální výuky, která je realizována ve škole či v místě bydliště. Kurz 

je určen jedincům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, s postižením více 

vadami či s autismem, které nebyly vzdělávány vůbec (věk povinné školní docházky 

před rokem 19898) či těm, které opustily základní školu speciální v nižším ročníku.  

1.3.4 Možnosti vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

V těchto „běžných“ školách jsou vzděláváni především žáci s lehkou mentální retardací. 

Výsledkem vzdělávání je získání základního vzdělání. Pro jejich vzdělávání se využívá 

modifikace rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělání. Na základě doporučení 

poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců jedince sestavuje škola 

individuální vzdělávací program, který pomáhá realizovat vzdělávání s možnostmi využití 

podpůrných opatření.  

K tomuto způsobu vzdělávání dříve napomáhal trend integrace, v dnešní době je rozšířen a 

aplikován trend inkluze. Inkludovaný žák je poté ve škole hlavního vzdělávacího proudu 

vzděláván na základě individuálního vzdělávacího plánu, který vytváří škola na základě 

doporučení z poradny a aplikuje ho až po souhlasu zákonného zástupce. (Bendová a Zikl, 

2011)  

1.3.5 Vzdělávání ve speciálním školství 

Do základních škol speciálních dochází žáci se středně těžkým, těžkým a hlubokým 

postižením, se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. 

Výsledkem tohoto vzdělávání jsou oproti běžným školám jen základy vzdělání. Zde 

vzdělávání vychází z rámcově vzdělávacího plánu pro vzdělávání na základní škole 

speciální, který se dále dělí na dva díly – Díl I zahrnuje vzdělávání žáků se středně těžkým 

 
8 jedinci s těžkým postižením v této době byli „osvobozováni“ od povinné školní docházky a nemohli tak získat 
jakékoli vzdělání 
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mentálním postižením a Díl II popisuje vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami. (Chaloupková, 2020) 

Zařazení do speciální školy je možné pouze na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a zároveň pouze se souhlasem zákonného zástupce. (Bendová a Zikl, 2011) 

1.3.6 Jiný způsob plnění docházky 

Tuto formu upravují § 40-42 školského zákona. Jde o dva způsoby plnění povinné školní 

docházky. 

Prvním způsobem je individuální vzdělávání, což je způsob plnění docházky bez pravidelné 

účasti na vyučování ve škole. Jde o takzvanou domácí školu. Tento způsob není primárně 

určen dětem s postižením. Tuto formu může povolit ředitel školy (na základě žádosti 

zákonných zástupců), ale pouze na prvním stupni základní školy. Dítě, které je tímto 

způsobem vzděláváno dochází do školy, kde je zapsáno, každé pololetí na přezkoušení.  

Druhým způsobem je vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. Tuto formu 

povoluje krajský úřad (se souhlasem zákonných zástupců a s doporučením odborného lékaře 

a školského poradenského zařízení) v případě, kdy zdravotní či psychický stav dítěte 

nedovoluje docházku do školy. Dříve, než se přistoupí k tomuto způsobu, je třeba vyzkoušet 

i jiné alternativy formy vzdělávání a docházky do školy (změna školy, zkrácení docházky 

na méně hodin, účast jen na vybraných hodinách či aktivitách, atd.). Pokud není možná 

žádná forma úprav, povolí krajský úřad daný způsob a určí speciální školu či speciálně 

pedagogické centrum, které bude zajišťovat metodickou a pedagogickou pomoc 

při vzdělávání, jde o pravidelné návštěvy v místě bydliště žáka. (Bendová a Zikl, 2011)  
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Uvedení do problematiky, výzkumné otázky a cíle 
Výzkumná část mé práce je zaměřena především na představení názoru na inkluzi a její 

problémy při realizaci pohledem pedagogů. Zaměřuji se na to, jakým způsobem probíhá 

realizace inkluze u vybraného žáka s mentálním postižením na běžné škole. S žákem jsem 

proto přímo nespolupracovala, ale byla jsem přítomna na pár hodinách přímé výuky a mohla 

jsem sledovat, jak jeho vzdělávání probíhá v praxi. 

Před realizací jsem si stanovila následující výzkumné otázky: Jaké překážky nejvíce 

znemožňují úspěšnou inkluzi?, Jaké prostředky naopak pomáhají k překonání těchto obtíží?, 

Jaký postoj zaujímají pedagogové a asistent pedagoga k inkluzi? Na tyto otázky jsem hledala 

odpovědi s využitím výzkumné metody případové studie, přičemž jako techniku sběru dat 

jsem zvolila kvalitativní rozhovor a následně jsem využila obsahovou analýzu 

pro zpracování informací. 

Mým cílem není zhodnotit, zda je inkluze prospěšná a měla by být jediným stylem 

uplatňovaným ve vzdělávání. Chci představit inkluzi, coby trend ve vzdělávání, pohledem 

těch, kterých se to hlavně týká – pedagogů, coby realizátorů tohoto trendu. Mou snahou je 

představit možné překážky realizace a prostředky napomáhající úspěšné inkluzi. Zajímala 

jsem se o to, jaká podpůrná opatření se využívají, jaké pomůcky žák užívá oproti ostatním 

žákům, jak se v praxi daří naplňovat doporučení a rady z poraden, jaký názor na inkluzi mají 

vybraní pedagogové, atd. 

2.2 Metodologie 
Jak jsem zmínila již výše, práce byla pojata jako kvalitativní výzkumné šetření, koncipované 

formou případové studie, jejíž realizací jsem se snažila vybrané aspekty inkluze zhodnotit 

prostřednictvím podrobného zkoumání konkrétního případu mnou zvoleného žáka 

s mentálním postižením. Hlavní výzkumnou metodou byl  kvalitativní polostrukturovaný 

rozhovor. Kdy jsem jednotlivé rozhovory získávala buď při osobním setkání nebo 

telefonickou či online podobou. Veškeré rozhovory jsem si nahrávala, abych získala 

možnost pozdějšího zpracování či návratu k nim.  
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Případová studie je metodou kvalitativní výzkumné strategie. Chrastina (2019) ve své knize 

využívá označení - metoda výzkumné případové studie. Dle Kazdiny (in Chrastina, 2019) 

má metoda případové studie několik přínosů pro vědu. V jednom z nich vymezuje tuto 

metodu jako zdroj nápadů a myšlenek, které se mohou později stát důvody ke konstruování 

různých hypotéz. Další přínos spatřuje v tom, že případová studie umožňuje studovat 

mnohdy vzácné a sociálně nedostupné jevy. Píše také o možnosti zachycení a podrobného 

popsání případu, který „odporuje“ uznávaným teoriím. Díky tomu slouží k přednesu 

pochybností a k podnícení provedení nového výzkumu. Hendl (2005) představuje 

případovou studii jako „detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů.“ 

(Hendl, 2005, str. 104) V této metodě se dle něho sbírá velké množství dat od jednoho či 

málo jedinců. Hendl (2005) zmiňuje tři typy případových studií – intrinsitní (věnující se 

případu jenom kvůli němu), instrumentální (volí se jev a pak se vyhledává případ či skupina 

případů) a kolektivní (hloubkové zkoumání více případů, teoretizování v širším kontextu). 

Creswell (1998) definuje kvalitativní výzkum jako „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.“ (Croswell 

in Hendl, 2OO5, str. 50) 

Hendl (2005) sám dále uvádí, že při kvalitativním výzkumu se na počátku vybere téma a 

hlavní výzkumné otázky, které mohou být v průběhu modifikovány či doplňovány. Proto 

bývá tento typ výzkumu někdy označován za emergentní či pružný typ. 

Metodu polostrukturovaného rozhovoru Hendl (2005) popisuje jako metodu kvalitativního 

výzkumného šetření, kterou označuje jako rozhovor pomocí návodu. Návod dle něj 

představuje seznam otázek či témat, které je nutné probrat, jelikož jde o otázky, na které 

tazatel potřebuje zjistit odpovědi pro svou práci. Zároveň uvádí, že tazateli při této metodě 

zůstává možnost přizpůsobovat si znění otázek dle aktuální situace a dle zjištěných 

informací. Připravené otázky pomáhají udržet zaměření a „směr“ rozhovoru, ale zároveň 

dovolují dotazovanému užití zkušeností a jeho názorů, které mohou iniciovat další otázky. 

Popisuje také problémově zaměřený rozhovor, který se soustřeďuje na určitý problém. Tento 
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rozhovor se používá v tématech, kde již k problému existují určité znalosti a specifické 

otázky. Nemá explorativní charakter, odrážejí se v něm poznatky z dřívější analýzy.  

Švaříček označuje metodu využívanou v kvalitativním výzkumu pojmem hloubkový 

rozhovor. Ten definuje jako „nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu 

zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek.“ (Švaříček, 2007, str. 159) 

Přínosem otevřených otázek při hloubkovém rozhovoru je dle Švaříčka (2007) především 

to, že umožňuje získávání informací bez omezování dotazovaných výběrem odpovědí, jako 

je tomu u dotazníku a možnost zachycení slov v přirozené podobě. Švaříček (2007) 

hloubkový rozhovor dělí na dva hlavní typy – polostrukturovaný (vycházející 

z připravených témat a otázek) a nestrukturovaný (většinou vychází z jedné otázky, která je 

položena v úvodu rozhovoru a dále se otázky kladou dle aktuálních potřeb a nápadů).  

Při sestavování výzkumného šetření jsem měla připravené základní otázky do rozhovoru:  

1. Kolik máte na škole inkludovaných dětí? 

2. Jak vnímáte tento trend ve vzdělávání? Hodnotíte ho spíše kladně a přínosně či naopak? 

3. Pociťujete nějakou znatelnou změnu či omezení během výuky skrze inkludovaného žáka? 

4. Jak hodnotíte třídní klima v kolektivu žáků se začleněným jedincem? 

5. Co je dle vás hlavním přínosem inkluzivního vzdělávání? 

6. Pozorujete nějaké dlouhodobé obtíže či překážky ve vzdělávání žáka s mentálním 

postižením? 

7. Dokázali byste popsat, jaké prvotní komplikace jste museli řešit ve spojitosti s inkluzí 

žáka se znevýhodněním? 

8. S kým spolupracujete ve snaze zajistit kvalitní vzdělávání žáka s postižením? 

9. Při porovnání legislativní úpravy či teoretických rad a následnou praxi, vnímáte zde nějaké 

markantní rozdíly? Vidíte něco, co je teoreticky krásné, ale prakticky nemožné či 

nepoužitelné v přímém vzdělávání? 

10. Vnímáte dostatek personálního zázemí pro realizaci inkluze nebo byste ocenili navýšení 

stavů? 
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Otázky jsem různě upravovala, vynechávala či naopak přidávala na základě informací, které 

jsem se dozvídala. Některé otázky jsem ani nepoužila, jelikož nebyly relevantní vzhledem 

k pozici určitého informanta – zástupce ředitelky nepůsobí v přímé výuce vybraného žáka, 

čili on sám by nedokázal posoudit, zda pociťuje změnu či omezení ve výuce ve vybrané 

třídě. Během rozhovorů jsem ale zakomponovala i nové otázky, které jsem v přípravě vůbec 

neměla. V případě paní ředitelky šlo o otázky: Nastupoval žák do školy již 

diagnostikovaný?, Diagnostika proběhla na základě doporučení školy nebo ne?, Změnil by 

se váš postoj nebo přímé rozhodnutí o přijetí ke studiu, kdyby byl chlapec již 

diagnostikován?, Ve škole jsem viděla nízký počet žáků na jednu třídu, máte počty záměrně 

snížené?, Jak se vybraný žák do vaší školy dostal? (nejde o jeho spádovou školu), Na školu 

dochází větší počet inkludovaných žáků, funguje na škole nějaká opora či pomoc 

pro pedagogy? 

Kvalitativní případová studie dle Chrastiny (2019) nemá přesně daný postup analýzy 

získaných dat. Sám v publikaci zmiňuje a představuje několik různých druhů a dělení 

způsobů analýz. Hendl uvádí, že „analýza dat případové studie nemusí vycházet z nějakého 

zvláštního přístupu.“ (Hendl, 2005, str 226) Švaříček a Šeďová zmiňují, že „účelem 

kvalitativní analýzy není přinést představu o rozložení jevu v populaci, nýbrž přesvědčivou 

evidenci o tom, že daný jev existuje.“ Dále uvádí, že analýza kvalitativního výzkumného 

šetření „je vždy do značné míry popisná a svým způsobem literární.“ (Švaříček a Šeďová, 

2007, str. 210) Autoři vymezují dva rámcové způsoby přístupu k analýze dle Silvermana. 

Jde o přístup realistický a narativistický. Realistický přístup popisují tak, že „nutně implikuje 

otázku věrohodnosti výpovědi respondentů, stejně jako otázku zkreslení dat pozorovatelem.“ 

Oproti tomu narativistický přístup dle nich „eliminuje riziko nemístné naivity, ovšem 

v konečném důsledku je s to přinášet jen omezený okruh informací.“ (Švaříček a Šeďová, 

2007, str. 208) 

Osobně jsem analýzu prováděla technikou obsahové analýzy. Divišová používá definici 

pro kvalitativní výzkum od autorů Hsieh a Shannon z roku 2005, podle kterých jde 

o „subjektivní interpretace obsahu textových dat prostřednictvím systematického třídícího 

procesu, kódování a identifikování témat nebo vzorů.“ (Hsieh a Shannon in Divišová, 2017, 

slajd 3) Dvořáková představuje dva typy obsahové analýzy – konceptuální a relační. 
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Konceptuální analýza slouží „ke kvantifikaci přítomnosti určitého znaku a je vhodná 

zejména pro komparaci jevů.“ Relační analýza pak „nezaznamenává pouhý výskyt konceptů, 

ale také vztahů mezi nimi.“ (Dvořáková, 2010, str. 97) Dvořáková (2010) dále uvádí, že 

ačkoli se obsahová analýza opírá především o kvantitativní způsoby zkoumání, jsou v ní 

obsaženy kvalitativní postupy a díky tomu je využívána i v kvalitativních výzkumných 

šetřeních. 

Rozhovory jsem zpracovávala zpětně, kdy jsem se jako první pokusila vytyčit si hlavní 

oblasti, které jsem zkoumala a které jsou pro informanty společné. Do kapitol s vytyčenými 

oblastmi jsem následně doplňovala výpovědi. Vzniklo mi tak sedm oblastí: názor na inkluzi, 

omezení ve výuce vzhledem k žákovi s mentálním postižení, třídní klima, spolupráce, 

personální zázemí pro realizaci inkluze, využití speciálních pomůcek či metod při vzdělávání 

vybraného žáka a odborná pomoc ze strany školy. V následujícím textu jsou oblasti 

zpracovány a popsány pomocí výpovědí informantů.  

2.3 Charakteristika místa, průběhu šetření a výzkumného vzorku 

Škola 

Výzkum probíhal na základní škole vesnického typu. Škola se nachází v Ústeckém kraji 

v okresu Litoměřice. Jde o komplex, který zahrnuje mateřskou školu, přípravnou třídu a 

první stupeň základní školy. Základní vzdělávání je zde realizováno v prostorách pěti tříd, 

tudíž se zde nachází vždy jedna třída příslušného ročníku. Každá třída má svou třídní 

učitelku a zároveň asistentku pedagoga, stejně tak je asistentka pedagoga v mateřské škole 

a v přípravné třídě.  

Ačkoli je škola malá a nepatří mezi nejmodernější či nejpodporovanější zařízení, vzdělává 

mimo vybraného žáka další inkludované žáky (poruchy chování, poruchy učení, mentální 

postižení).  

Vybraný žák 

S výběrem žáka mi pomohla skutečnost, že rodinný známý je zástupcem ředitele na vybrané 

škole. Poskytl mi příležitost pracovat na jejich škole a já souhlasila. Mimo této známosti se 

mi na této škole líbí i to, že jde o menší školu na vesnici, kde může být inkluze náročnější 

například ve finančním ohledu. 
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Žák aktuálně navštěvuje čtvrtý ročník základní školy, kam je inkludován a je zde vzděláván 

na základě individuálně vzdělávacího plánu. Jde o žáka s poruchou autistického spektra a 

mentálním výkonem při spodní hranici lehké mentální retardace. Na základě doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny využívá pomoc asistenta pedagoga a má upravené 

minimální výstupy dle rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání – stačí, pokud 

plní 50 % učiva. Jak je uvedeno již výše, nejde o nijak výjimečný případ inkluze v dané 

škole. 

Žák byl do školy přijímán jako intaktní dítě, tedy bez diagnózy. Až v průběhu vzdělávání 

došlo k odborné diagnostice, kdy jako první bylo diagnostikováno mentální postižení a 

zhruba o dva roky později se přidružila diagnóza poruchy autistického spektra. 

Informanti 

V rámci výzkumu jsem spolupracovala s vedením základní školy – paní ředitelka a její 

zástupce, třídní učitelkou a s asistentkou pedagoga v příslušné třídě. 

Paní ředitelka nepředstavuje v mém výzkumu jen zástupkyni vedení školy, ale také 

vyučující, která se přímo podílí na výuce ve třídě, kam chodí žák s postižením, vyučuje zde 

anglický jazyk. 

Zástupce ředitelky v mé práci zastupuje pouze vedení školy, jelikož ve třídě, kde je vybraný 

žák vzděláván nevyučuje žádné předměty a supluje zde zcela minimálně, spíš vůbec. Tudíž 

nemá osobní zkušenost s inkluzivním vzděláváním u mnou vybraného žáka. V rámci 

výzkumu jsem u něj zkoumala spíše postoj školy k inkluzi a k přijímání žáků, případně 

problémy, které může vnímat škola z pohledu vedení u přijímání žáků. 

Třídní učitelka, která je zároveň školní preventistkou, vyučuje ve třídě většinu předmětů, jak 

je běžné na prvním stupni. Pro mou práci proto představuje jednu z nejdůležitějších osob, 

jelikož má se žákem největší míru přímé interakce ve vzdělávacím procesu a právě do ní, 

coby na pedagoga, jsou kladeny největší ambice a vize v realizaci úspěšné inkluze. 

Asistentka pedagoga je ve třídě pro všechny, ale hlavně pro pedagoga, jak je již z názvu 

profese jasné. Ovšem v tomto ročníku je o poznání více využívána u žáka s handicapem. 

Před nástupem do této školy pracovala v praktické škole. 
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2.4 Prezentace a analýza dat 
V následujícím textu představuji výpovědi jednotlivých informantů na vytyčené oblasti. 

2.4.1 Vnímání inkluze jako trendu ve vzdělávání 

Paní ředitelka 

Inkluzi vnímá z pohledu toho, v jaké době se nacházíme, jako „přirozenou nutnost“. Zastává 

názor, že to tak má být a že do budoucna bude potřeba posílit kompetence pedagogů a také 

zastoupení odborných pedagogů. Inkluzi vnímá jako velký přínos pro děti na obou stranách, 

jak na straně žáků s postižením, tak pro intaktní spolužáky. Jistý „problém“ vidí v generaci 

pedagogů, kteří jsou aktuálně ve většinovém zastoupení na školách. Vystudovali v jiné době 

a jsou naučení pracovat dle metod a postupů, které v rámci inkluze nejsou moc vhodné – 

nejde o speciální pedagogy, coby odborníky na vzdělávání žáků s handicapem. 

Na druhou stranu paní ředitelka vyzdvihuje nutnost podporovat a pomáhat i ostatním žákům. 

Inkluzi vítá, ale zároveň připomíná, že je potřeba věnovat se i dětem bez postižení, které by 

neměly být upozaděny kvůli tomuto trendu. 

Asistentka pedagoga 

S trendem inkluzivního vzdělávání má osobní problém, jelikož jak je psáno již výše, 

pracovala v praktické škole a to po dobu 13 let. Má zkušenost s žáky se stejnou diagnózou 

z praktické školy a teď je má v běžné škole. Sama uvádí, že ti žáci, kteří docházeli 

do praktické školy byli velmi spokojeni, ačkoli přiznává pravdu, že byli takto odděleni či 

odloučeni od té intaktní skupiny vrstevníků, tak si myslí, že tam zažívali žáci úspěch a byli 

si rovni. Kdežto teď v běžné škole vidí, že s vyšším věkem si uvědomují svou odlišnost, 

přímo mluví o tom, že „jsou jiní“. A všímají si toho nejen spolužáci bez postižení, ale i 

samotný jedinec s mentálním postižením, který poznává, že je jinde a prochází si tak jakýmsi 

osobním bojem. Sama uznává, že vzhledem k typu školy je vzdělávání formou inkluze 

o něco jednodušší a dokládá to i na příkladu, kdy před aktuálním žákem byla asistentkou 

u jiného chlapce s mentálním postižením, který v této škole hezky pracoval a byl šikovný. 

Na druhý stupeň šel do běžné školy ovšem větší, ve městě. A zde měl veliké problémy a byl 

velmi nešťastný. Vzhledem k situaci chlapec změnil školu a poté opět. Nakonec se dostal 

na druhý stupeň do menší školy, kde jeho problémy částečně opadly.  
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U jedinců s mentálním postižením inkluzi nevnímá jako dobrý krok a celkově vnímá velký 

rozpor mezi představou a následnou praktickou realizací inkluze. Zastává názor, že 

legislativní úpravu a teoretické rady vydávají jedinci, kteří sedí v kanceláři a praxi vůbec 

neznají. 

I proto souhlasí s paní ředitelkou v tom, že rodičům žáka navrhuje následně studium 

na speciální škole. Sama si myslí, že tam bude spokojenější. 

Třídní učitelka 

Školskou inkluzi vnímá jako špatný krok, jelikož dle ní brzdí rozvoj ostatních žáků. Problém 

realizace inkluze vidí hlavně v tom, že oni, coby ti, po kterých mají realizovat inkluzi v praxi, 

jsou „jen obyčejní“ učitelé. Myšleno především tak, že nejde o specialisty z oblasti speciální 

pedagogiky, učili se, jak učit intaktní žáky – bez potřeby větších podpůrných opatření. 

Ačkoli podstupují různá školení a porady s odborníky, tak to z nich odborníky nedělá. 

Osobně tento trend nevnímá jako dobrou cestu k rozvoji našeho školství. 

Přínos inkluze vidí v tom, že se děti od mala učí, že každý je jiný a tuto odlišnost se naučí 

vnímat jako určitou normu a budou tak schopni ji přijmout a respektovat.  

Dle názoru paní učitelky má žák s postižením jakousi výhodu v tom, že dochází na tuto 

malou vesnickou školu. Zastává názor, že na běžné škole městského typu by učivo nezvládal 

a měl by problémy. I proto podporuje názor paní ředitelky, že bude lepší, pokud rodina 

pro docházku na druhý stupeň zvolí speciální školu. 

Vzhledem k aktuálnímu trendu inkluze si paní učitelka stěžuje na to, že v posledních letech 

jde do pozadí nějaké zaměření se na šikovné děti (ne extrémně nadané, ale šikovné). Dle 

jejích slov jsou protlačovány především děti s postižením či znevýhodněním a to jí vadí. 

Tento fakt je pro ni, coby pedagožku, velmi náročný, jelikož to velmi vnímá. Vedle dětí se 

speciálně vzdělávacími potřebami by vyzdvihovala i ty šikovné. Pochvaluje si stav, který 

byl dříve, kdy vznikaly třídy pro žáky například s poruchami učení9. 

 
9 „dys-„ poruchy (dyskalkulie, dysortografie, dyslexie, dyspraxie, dyspinxie a dysmúzie) 
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2.4.2 Změny či omezení ve výuce z důvodu inkludovaného žáka 

Paní ředitelka 

Žádné významné omezení nepociťuje. Po poradě s pedagogicko-psychologickou poradnou 

ona sama ve výuce nevyužívá žádné speciální postupy či metody, vybraného žáka vyučuje 

v rámci hodin anglického jazyka. Rozvržení výuky je ovlivněn jeho zvýšenou unavitelností, 

ale nijak zároveň nenarušuje výuku zbytku třídy. Jde pouze o vhodnou volbu pořadí 

jednotlivých aktivit, kdy během první hodiny, kdy je žák schopný plně se soustředit se 

pracuje na aktivitách, které potřebují určitý stupeň pozornosti a soustředěnosti (práce 

s textem, čtení, překlad). V rámci nastaveného individuálního vzdělávacího plánu se berou 

ohledy na unavitelnost, kdy se pro odpočinek volí jiné aktivity (kresba, procházka po chodbě 

s asistentkou, …) a snížení hranice výstupů. jak jsem psala již dříve. Paní ředitelka osobně 

nepracuje s ničím jiným než s těmito body. Žák je u ní hodnocen na základě jeho 

individuálních dovedností – pokud zvládne látku na 50 %, jak má nastaveno z poradenského 

zařízení, dostane výborné hodnocení, jako kdyby dokázal 100 %. Zakládá si také na práci 

s kolektivem a to především ve vzájemné pomoci s látkou, kdy pokud má jeden žák hotovo, 

má dovoleno pomoci spolužákovi, pokud o pomoc stojí. 

Asistentka pedagoga 

Žádné překážky, obtíže či omezení nevnímala ani nevnímá. Aktuální problémy, které se 

vyskytují spojuje především s obdobím prepuberty, ale určitě dle ní nejde o problémy 

ze strany školy či vzdělávání jako takového. Ačkoli nevnímá přímo žádné překážky, uznává, 

že tento žák je „nejtěžším“ žákem na celé škole.  

Třídní učitelka 

Ve třídě se nachází osm dětí, které mají doporučení ze školského poradenského zařízení, 

skrze mnou vybraného žáka nepociťuje žádné významné překážky. Nejtěžší bylo seznámit 

děti s problémem a s odlišnostmi, které zmiňovaný žák má, vysvětlit jim, že je to vlastně 

určitý druh normy a podpořit tak úspěšné přijetí do kolektivu. Dlouhodobější omezení vnímá 

v tom, že určité věci jsou pomalejší a to především ve výuce nové látky. Zatímco dětem 

může dát samostatnou práci, musí jít poté k žákovi s postižením a vysvětlit mu látku nebo 

zopakovat a dovysvětlit zadání úkolu. Je si vědoma, že od toho má „k ruce“ asistentku, ale 
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ta není pedagog, takže ne vždy může pomoci tak, jak by bylo potřeba nebo nedokáže látku 

vysvětlit pořádně, což je v pořádku, jelikož je to práce pedagoga a ne její – asistent je 

pomocník, ale nesupluje pedagoga. Tento fakt hodnotí jako velmi zpomalující a namáhavý, 

ačkoli tuto práci se žákem nevnímá jako problém. 

Žák s postižením je hodnocen dle doporučení školského poradenského zařízení a jde 

o klasické známkování známkou, nikoli formou formativního hodnocení. 

2.4.3 Hodnocení třídního klimatu 

Paní ředitelka 

Žák je ve třídě od prvního ročníku, takže se spolužáky zná od začátku vzdělávání. Navíc je 

jeho třídní učitelka školní preventista a dle paní ředitelky je to velmi znát. Třída pracuje jako 

jeden, dokáží se podporovat a řešit problémy jako celek. Přiznává, že situace je velmi 

proměnlivá a ne vždy tak skvělá vzhledem k věku a životnímu období žáků, konkrétně 

zmiňuje období puberty, které je náročné. 

V rámci třídního klimatu jsem měla doplňující otázku ohledně práce třídy ve chvíli, kdy se 

žák s postižením jde například projít na chodbu nebo si lehne na koberec v zadní části třídy. 

Zajímalo mě, jak to spolužáci vnímají a zda nedojde poté k nějakému snížení jejich 

produktivity. Paní ředitelka mi na to odpověděla, že k takovým situacím nedochází a že 

naopak se jí kolikrát stalo, že jedna ze spolužaček ji upozornila na to, že je žák již unaven a 

zda by se mohl jít projít. Tato informace jasně nasvědčuje tomu, že kolektiv spolu dobře 

vychází a žáka s postižením vnímají jako součást a kamaráda. 

Asistentka pedagoga 

Vybraný žák je ve třídě od první třídy. Spolužáky byl přijímán a respektován jako kterýkoli 

jiný z nich, vždy ho brali mezi sebe, jako kamaráda a spolužáka. Pomáhali mu během výuky 

nebo s přípravou na předměty. Kolikrát se snažili svou pomocí i suplovat samotnou paní 

asistentku. Ovšem s přibývajícími roky tyto tendence klesají. Paní asistentka mi přiznala, že 

se začínají objevovat lehké prvky posměchu a dokonce hanlivé označování žáka za 

„retarda“. Toto jednání je především ze strany chlapců. Přesná slova zněla „čím je tímto žák 

starší, tím je to horší.“ 
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Třídní učitelka 

Žák dochází do školy od první třídy. Paní učitelka s dětmi o odlišnosti a její povaze u tohoto 

žáka mluví od začátku, takže to vnímají jako normální. Ostatní žáci díky tomuto přístupu 

chápou, že jejich spolužák s postižením pracuje jinak a rychleji se unaví nebo neudrží 

pozornost a musí proto změnit aktivitu. Jsou proto zvyklí na případný ruch. Naučili se, že 

když žák s postižením dělá jinou práci, než oni, tak to není kvůli tomu, že by byl líný, ale 

kvůli tomu, že stejnou práci nezvládne. Aktuálně se prý objevují různé narážky či poznámky 

na to, že oni musí dělat vše, ale on ne a tak, to ovšem paní učitelka připisuje prepubertálnímu 

věku. Podotýká, že pokud se žákům jednou za čas připomene, jak to žák s postižením má, 

tak se situace vždy uklidní, jelikož si děti uvědomí, že to je „jeho norma“. 

2.4.4 Spolupráce 

Paní ředitelka 

Největší spolupráce je s pracovnicí psychologicko-pedagogické poradny a dále také 

samozřejmě s rodiči. U těch ovšem paní ředitelka konstatovala, že jde o pracovně velmi 

vytížené rodiče (špatná sociální situace), takže čas na chlapce mají velmi omezen a škola mu 

supluje tuto funkci jako jeho „druhá“ rodina. 

I samotná diagnostika chlapce byla provedena na základě doporučení školy. Během první 

třídy došlo k diagnostice mentálního postižení a následně v období třetího ročníku byla 

diagnostikována porucha autistického spektra. 

Asistentka pedagoga 

U otázky na spolupráci s rodiči mi bylo potvrzeno, že tato spolupráce je velmi náročná. Dle 

slov asistentky jde o „sociální rodinu“ a práce s žákem v rámci domácí přípravy je prakticky 

nulová. Rodiče přesměrovávají zodpovědnost za vzdělávání zcela na školu. Během 

pandemické situace, kdy byli žáci doma a probíhala pouze distanční výuka, jezdila asistentka 

dvakrát týdně na dvě hodiny do školy, kde se potkávala s tímto žákem a pracovala tam s ním, 

jelikož se s třídní učitelkou bály určité regrese a zabrzdění ve vývoji. Sama si tuto možnost  

chválila, jelikož s ním mohla pracovat aktivně dál. Práce přes počítač prý nebyla moc 

efektivní a tak byla ráda, že mohli pracovat takhle. 
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Velkou pomocí je pro ni spolupráce se speciální pedagožkou, kterou zmiňovala již paní 

ředitelka. Jde o odbornici na děti s poruchami autistického spektra. Asistentka ji může 

kdykoli telefonicky kontaktovat pro radu či pomoc, pokud je to nutné, přijede přímo do školy 

a pomůže přímo v praxi. 

V rámci pomoci ze strany školy vnímá velmi kladně aktuální řešení situace, kdy je kvůli 

aktuálnímu zdravotnímu stavu indisponována a bude podstupovat lázeňskou léčbu. Aby se 

co nejvíce předcházelo možnému zabrzdění žáka s mentálním postižením, zahájila paní 

ředitelka hledání pomocné asistentky, která by ji po dobu nepřítomnosti nahradila. Ona sama 

toto velmi vítá a je nadšená. S náhradní asistentkou bude v kontaktu, aby ji mohla říci, jak 

s žákem pracovat a mohla ji případně poradit. Před návratem bude poté chtít zpětnou vazbu, 

jak s žákem pracovala a co se jí osvědčilo za postupy, jelikož žák se stále vyvíjí a mohou mu 

začít vyhovovat jiné způsoby výuky či pomoci. 

Třídní učitelka 

Spolupráce s rodinou je velmi složitá a hodnotí ji jako špatnou spolupráci. S otcem žáka 

nespolupracuje vůbec, jelikož dle jejích slov se na výchově nepodílí a maximálně doma jen 

křičí. Matka se snaží spolupracovat dle svých možností. I přesto je ale třeba domácí příprava 

nulová. Hodně znát to bylo v době covidu, kdy škola najela na týdenní plány – každý žák 

dostal od třídní učitelky týdenní plán, který měl splnit a bylo na něm, jak si to rozvrhne a 

kdy úkoly splní. Společně se setkávali třikrát do týdne online formou, kdy pedagog vždy 

vysvětlil novou látku a pomohl s případnými problémy a dotazy. Matka žáka s postižením 

vždy posadila před počítač, ale jinak s ním doma neudělala „ani čárku“ na jediném 

týdenním plánu. Z obav o žákovi vědomosti se domluvilo, že se bude scházet s paní 

asistentkou ve škole, kde s ním pracovala. Práce pokračovala i po zahájení docházky do škol, 

kdy individuální doplňování látky probíhalo o hodiny tělesné či výtvarné výchovy.  

Prvotní spolupráce s odborníkem byla s pracovnicí speciálně-pedagogického centra 

v Litoměřicích, kam matka se žákem docházela. Pak matka ze své vůle změnila centrum a 

nyní spolupracují s odbornicí z Ústí nad Labem. Obě spolupráce si paní učitelka velmi 

chválí, jelikož kdykoli potřebuje poradit, tak se má na koho obrátit. 

Dozvěděla jsem se také o lektorce, která školí pedagogy, která pomohla paní učitelce s její 

důležitou otázkou. Otázka zněla: „Neubližuji mu (žákovi s postižením), když ho mám 



40 
 

ve třídě, ačkoli by měl být na speciální škole?“ odpověď zněla tak, že pokud je žák 

spokojený a třída ho přijímá, tak je vše v pořádku, ale jakmile se objevil jediný problém, je 

vhodné žáka ihned přemístit, než riskovat vznik problémů. 

Spolupráce přímo se žákem začíná být velmi náročná, jelikož vlivem hormonů a staršího 

věku začíná být agresivnější. Také stále více přibývá stavů, kdy není schopen pracovat, je 

unaven nebo „duchem nepřítomen“.  

2.4.5 Nedostatky v personálním zázemí pro funkční inkluzi 

Paní ředitelka 

Vyzdvihuje především nutnost pozice speciálního pedagoga. Ačkoli škola má asistenta 

pedagoga v každém ročníku, nejde o odborníky pro práci se žákem s postižením. Paní 

ředitelka v současnosti na škole má jednu speciální pedagožku, ale ta je využita především 

jako učitelka. Dle paní ředitelky je potřeba pozice speciálního pedagoga, který by průběžně 

procházel jednotlivé ročníky během výuky a kontroloval, jak v praxi fungují nastavené 

metody, pomáhal pedagogům nastavovat nová či upevnit stávající, pomáhal by nastavovat 

metody a opatření funkčně pro praxi. Uvedla, že speciální pedagog by měl být kmenově 

na každé škole, sama tuto praxi viděla na stážích v zahraničí, kde každé škola, bez ohledu 

na velikost, měla svého alespoň jednoho speciálního pedagoga „pro inkluzi“ a dle jejího 

názoru by to měl být jakýsi standard i v našem školství. Sama říká, že čeká na schválení 

reformy ohledně speciálních pedagogů coby členů pedagogického sboru na škole. Aktuálně 

není tato pozice a potřeba této pozice moc dobře systémově řešena, jelikož škola si musí 

speciálního pedagoga hledat a financovat sama (není financován MŠMT).  

Další velmi potřebnou složkou je dle paní ředitelky školní psycholog. Ten by měl být 

na škole nejen pro podporu inkluze ve smyslu pomoci inkludovaným žákům či pedagogům, 

ale také pro ostatní žáky, kteří by byli v nelehké životní situaci a potřebovali by odbornou 

pomoc. Na tuto školu aktuálně dochází školná psycholožka jednou týdně a to díky programu 

MAP10 Litoměřice.  

 
10 MAP ORP Litoměřice je místní akční plán vzdělávání na území Litoměřicka, zaměřuje se na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
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Asistentka pedagoga 

Díky pravidelnému konání konference pro asistenty pedagogů, konané jednou za rok, vidí, 

že se stav celkově vyvíjí k lepšímu. Každým rokem pozoruje nárust v řadách asistentů a je 

za to velmi ráda. Na konferenci si několikrát vyslechla příběhy ředitelů, kteří přiznávali, že 

vlastně nevědí, jak tohoto pracovníka využít a vzhledem k těmto nejasnostem pak došlo 

ke špatnému nastavení spolupráce mezi asistentem a třídním učitelem a třídní učitelé kolikrát 

nechtěli či přímo odmítali asistenty pedagoga ve své třídě. Na druhou stranu ale také slyšela 

reference o tom, že si naopak někteří ředitelé již nedokáží představit funkční výuku bez 

využití asistentů pedagoga. Ona sama si svou spolupráci s třídní učitelkou velmi chválí. 

Otevřeně ji může říct, co už je na žáka moc, stejně tak učitelka ji kdykoli může říct, že si 

přeje, aby žáka nechala v určitých situacích pracovat více samostatně. Jejich spolupráci 

označuje za symbiózu.  

Stejně jako paní ředitelka vnímá potřebu speciálního pedagoga jen na inkluzi a školního 

psychologa, kteří by měli být na všech školách, kde jsou žáci se speciálně vzdělávacími 

potřebami. Zároveň promluvila o svých obavách z plánovaných „škrtů“ v řadách asistentů 

pedagogů, které hrozí. 

Třídní učitelka 

Velmi si chválí roli asistentů pedagoga i jejich pevnou základnu na škole. Škola má jednu 

speciální pedagožku, ale dle slov paní učitelky: „to není ono“. Myslí si, že by byl potřeba 

ještě někdo, kdo by byl více specializovaný. 

Vyzdvihuje potřebu školního psychologa a to pro všechny – žáky intaktní i s postižením či 

problémy a i pro pedagogický sbor. Mimo odborné pomoci, mluví o určité prevenci, kdy by 

se mohlo předcházet vzniku větších problémů. 

2.4.6 Využívání speciálních metod či pomůcek u žáka s postižením 

Paní ředitelka 

Ona osobně během výuky anglického jazyka využívá pouze pomoc asistenta pedagoga a 

hodnocení na základě snížených výstupů. Metody využívá takové, které běžně používá i 

v jiných ročnících. Pro práci v hodině využívá různé programy na PC, které má škola 

k dispozici pro každého žáka a kde zábavnější formou pracují (například v aplikaci Kahoot, 
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kde se dají vytvářet různé kvízy), dále využívají interaktivní tabuli a různé programy 

pro práci na ní. Hlavní složkou výuky je práce se zájmem a zápalem a také s jedincovou 

schopností prohrávat. Žák je schopný se z prohry poučit a uvědomit si do jisté míry, co bylo 

špatně a jak to mělo být správně, takovouto formou hry se učí nejlépe. Dle paní ředitelky je 

tento systém výuky vhodný a zvládnutelný, jelikož jde o výuku na prvním stupni, kde nejsou 

nějaké odborné předměty (fyzika, chemie, …) a nestřídá se zde u třídy několik různých 

učitelů, moc dobře si uvědomuje, že ve výuce na druhém stupni už by tento žák mohl mít 

výrazné potíže se zvládáním učiva a tak škola rodině doporučuje další vzdělávání na základní 

škole speciální.  

Asistentka pedagoga 

Při výuce využívá didaktické pomůcky, které sama vytváří dle potřeb žáka. Jde především 

o pomůcky do hodin českého jazyka a matematiky. Vytváří tabulky (násobilka, 

vyjmenovaná slova, …), které usnadňují zvládnutí učiva. V přímé výuce hodně pracuje se 

samostatností žáka a se schopností zvládnout učivo vlastní silou a snahou. Vzhledem 

k diagnóze pracuje žák prý úžasně. Učivo prý zvládá obvykle sám, ale potřebuje jakousi 

jistotu podpory. Tato potřeba se demonstruje především tak, že pokud si není jistý postupem, 

naváže kontakt s asistentkou, která mu dodá slovně podporu (To zvládneš.) a nebo mu 

napoví postup (vyndej si k tomu tabulky) a žák dál již pracuje opět sám. Tabulky umí 

efektivně využívat sám. 

Třídní učitelka 

Mimo edukačních pomůcek, které vytváří sama asistentka dle žákových potřeb, nevyužívá 

při výuce nějaké speciální pomůcky či metody. 

2.4.7 Odborná pomoc pro pedagogy a asistenty ze strany školy 

Paní ředitelka 

Zde se paní ředitelka opět odkázala na nutnost a její přání v podobě školního psychologa 

pro každou školu. Ona sama toto bere jako povinnost vedení školy, aby vytvářelo zázemí 

pro pedagogický sbor ve smyslu toho, že mohou přijít, říci, co je trápí a mohli se poradit 

o případných změnách, které by mohly pomoci. Vytvořila jakýsi „spolek“ asistentů 

pedagoga ze všech ročníků, přípravné třídy i mateřské školy a jakousi vedoucí zvolila 
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služebně nejstarší paní. Dala jim také za úkol, podotkla, že jsou rády, že mají takovou 

povinnost, se pravidelně jednou týdně scházet a řešit své postřehy z výuky – problémy či co 

se jim osvědčilo. Pokud jsou problémy větší, k řešení se přizve třídní učitelka či se svolá 

krizový tým školy – vedení, třídní učitel, preventista, asistent a rodiče. 

Asistentka pedagoga 

Mluvila o obrovské podpoře ze strany školy a to hlavně díky paní ředitelce, kterou si moc 

chválí. Pedagogové i asistenti mají možnost kdykoli přijít a říci, co je trápí, přiznat, že je 

toho už moc a že potřebují pomoc. V takovém případě začne paní ředitelka okamžitě 

podnikat kroky pro zajištění pomoci, ať už jde jen o vyslechnutí nebo zprostředkování 

odborné pomoci. Silným prvkem podpory a pomoci je i možnost využití pomoci speciální 

pedagožky, která s nimi spolupracuje. 

Coby asistenti pedagogů se vždy jednou týdně nebo alespoň jednou za čtrnáct dní schází a 

mluví o svých problémech a pocitech z výuky. Navzájem si radí, jak by kdo z nich 

postupoval a jak by řešil případnou situaci.  

Třídní učitelka 

Oporu a pomoc ze strany školy hodnotí velmi dobře, je prý úžasná a to především díky 

vedení. Je prý ale znát, že škola nemá finanční prostředky, to se ovšem snaží kompenzovat 

maximální podporou pedagogů a bezodkladným řešením vzniklých problémů či podaných 

podnětů. 

2.4.8 Závěry a shrnutí analýzy rozhovorů 

Hlavní otázka bakalářské práce zní: Jaké jsou překážky inkluze u žáka s mentálním 

postižením? Abych získala dostatečné informace, ptala jsem se v rozhovorech na další 

otázky, odpovědi jsem následně sepsala a rozdělila do oblastí, které jsem uvedla výše.  

V otázce pohledu na inkluzi jsem se setkala jak s kladným přijetím, tak s razantním 

odmítáním (s ohledem na žáky s mentálním postižením). Paní ředitelka si inkluzi chválí a 

vidí v ní především přínos do budoucnosti dětí, ale také velký posun v našem školství. Oproti 

tomu třídní učitelka s asistentkou jsou zástupkyně skupiny, která inkluzi nevítá. Zatímco 

z rozhovoru s asistentkou bylo patrné, že nesouhlasí s tímto stylem spíše jen u mentálního 

postižení, tak třídní učitelka má negativní postoj k inkluzi jako takové. Informantky se 
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ovšem shodují v tom, že u žáka s mentálním postižením bude lepší vzdělávání na druhém 

stupni na základní škole speciální. Přínos či pozitivní věc na inkluzi spatřují informantky 

především v tom, že se děti naučí přijímat odlišnost jako určitou normu. 

I přes nevlídný postoj k inkluzi jsem se v oblasti omezení ve výuce nesetkala s žádnými 

většími problémy. Jediné omezení, které vnímá třídní učitelka, je nutnost pomalejšího tempa, 

častého opakování a individualizovaného vysvětlování látky či zadání žákovi. Přiznala, že ji 

to zdržuje, ale podotkla také, že to nevnímá jako nějaké příliš velké omezení v praxi, jen si 

na to musela zvyknout a naučit se pracovat s touto skutečností. 

Třetí oblastí byl třídní kolektiv a klima, který má na inkluzi velký vliv. Vybraný žák je se 

spolužáky od první třídy, takže žáci byli od mala vedeni k tomu, že odlišná práce jejich 

spolužáka a jiné požadavky na něj jsou jeho normou. Naučili se ho přijímat a brali ho jako 

spolužáka, zapojili se i do pomoci s látkou nebo upozorňovali na jeho únavu. Díky dobré 

práci s kolektivem nejsou žáci rušeni (nevnímají to) ve chvílích, kdy žák s mentálním 

postižením potřebuje pauzu či změnu aktivity. S rostoucím věkem je ale tato harmonická 

atmosféra horší. Vliv na to má dle informantů především prepubertální období jejich života. 

A to jak u intaktních žáků, kteří začínají upozorňovat na určitou nespravedlnost ve výuce, 

tak na straně konkrétního žáka, který začíná být rychleji unavitelný a stoupá jeho vzdorovité 

až agresivní chování. 

Následovala otázka na spolupráci, kde si všichni chválili odbornou spolupráci s pracovníky 

speciálně-pedagogických center, kam žák dochází (nejprve v okresním městě, nyní 

v krajském). Pracovnice jsou ochotné a nápomocné při řešení problémů či zodpovídání 

otázek v procesu vzdělávání. Bohužel v případě mnou vybraného žáka jsem se setkala 

s velmi špatnou spoluprací ze strany rodiny. Otec se školou nijak nekomunikuje, matka se 

snaží dělat, co jen může. Ovšem jen v přímé konfrontaci s pedagogy či asistentkou, toto 

dokládá fakt, že přes dobu pandemie, kdy se žáci vzdělávali on-line formou, byla domácí 

příprava zcela nulová. Dle slov třídní učitelky rodiče se žákem neudělali „ani čárku“. Právě 

třídní učitelka si myslí, že kdyby žák měl podněcující rodinné zázemí, byly by jeho 

schopnosti na jiné úrovni. Domácí přípravu svým způsobem supluje škola v zastoupení 

především asistentky pedagoga, které se žákem pracuje. 
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V oblasti personálního zázemí pro realizaci inkluze na vybrané škole se všechny 

informantky shodly na absenci pozice speciálního pedagoga a školního psychologa. Školní 

psycholožka dochází do školy prozatím jednou týdně a speciální pedagožka zde funguje 

v přímé výuce. Paní ředitelka spolu s třídní učitelkou by uvítaly pozici speciálního pedagoga, 

který by byl pouze pro inkluzi. Konkrétně by dle jejich představ procházel jednotlivé třídy 

během výuky, pozoroval a následně hodnotil vzdělávací metody. Ty by následně upravoval 

či zaváděl nové. Pozici školního psychologa by vítaly především jako formu prevence 

problémů, které mohou ve spojitosti s inkluzí vznikat (šikana, odmítání pracovat, …). Obě 

pozice by uvítaly na škole kmenově – povinnost mít tyto pracovníky na škole. Problém 

tohoto nedostatku je jednak chybějící legislativní úprava, jelikož ani jeden z těchto úvazků 

není dán jako základ sboru ve škole, tak chybějící finanční prostředky, které by zaplatily tyto 

úvazky. Školy si speciálního pedagoga či školního psychologa hradí ze svých finančních 

možností a menší školy nemají možnost si tyto pozice zafinancovat, ačkoli by je potřebovaly. 

Speciální pomůcky či metody se u vybraného žáka prakticky nevyužívají. Žák je vzděláván 

na základě doporučení školského poradenského zařízení, v rámci kterého má snížené 

minimální předpokládané výstupy na 50 % plnění oproti jeho spolužákům. Ve třídě je osm11 

žáků s doporučením ze školského poradenského zařízení, třídní učitelka tak neupravuje 

metody speciálně směrem k žákovi s mentálním postižením, ale učí tak, aby se mohli 

vzdělávat všichni žáci hromadně a využívá pomoci asistentky, která je převážně právě 

u vybraného žáka. Asistentka využívá pouze ručně vyrobené didaktické pomůcky, nejčastěji 

v podobě tabulek pro oporu například v matematice a násobení nebo v českém jazyce v látce 

vyjmenovaných slov. Paní ředitelka při výuce anglického jazyka pracuje pouze se sníženou 

hranicí plnění, splní-li žák látku na 50 %, dostane výborné hodnocení (stejně jako intaktní 

spolužáci při 100 %). 

V poslední oblasti jsem se zabývala odbornou pomocí, kterou škola nabízí či 

zprostředkovává svým zaměstnancům. Jak třídní učitelka, tak asistentka si pomoc ze strany 

vedení školy velmi chválí. Vedení dlouhodobě vytváří a snaží se udržovat důvěrné vztahy, 

aby pracovníci věděli, že pokud mají problém, mohou si přijít říci o pomoc. Pro asistenty 

 
11 1.1.2020 došlo ke zrušení maximálního počtu žáků s doporučením z ŠPZ na jednoho asistenta pedagoga 
(hranicí byli 4 žáci) 
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na škole zřídila ředitelka „spolek“, kde byla vedoucí jmenována služebně nejstarší 

asistentka. Pravidelně se schází a řeší své problémy a poznatky z výuky. Navzájem si 

pomáhají a sdílejí své nápady a připomínky. Je-li potřeba odborná pomoc, okamžitě vedení 

školy zahájí potřebné kroky pro její realizaci. Paní ředitelka sama řekla, že se snaží dělat 

možné maximum a doufá, že podřízení vědí, že mohou přijít a mluvit otevřeně. Přiznala ale 

také fakt, že právě pozice školního psychologa by jí v tomto velmi pomohla, také proto je 

ráda, že v rámci programu mají na škole možnost alespoň jednou týdně využít školní 

psycholožku. 

2.5 Diskuze 
Ačkoli je inkluzivní vzdělávání přijato Českou republikou již několik let, její realizace 

na sebe dala čekat. Nyní se již zhruba 6 let12 aktivně vzdělává na základě inkluze, ale i tak 

jsou patrné nedostatky a odpůrci tohoto trendu. Z řad rodičů a laiků se hodně ozývá názor, 

že přijetí dětí s mentálním postižením do běžných škol omezí možnost kvalitního vzdělávání 

jejich dětí. Tento fakt sleduji ve svém okolí od zahájení inkluzivního vzdělávání a potvrdila 

mi to i tvrzení, která jsem získala během výzkumného šetření na škole. Mým cílem v této 

souvislosti bylo zjistit názor odborníků a realizátorů tohoto vzdělávání. Osobně si nemyslím, 

že by přijetím žáka s mentálním postižením ovlivnilo vzdělávání ostatních dětí nějakým 

razantně negativním způsobem. Jde dle mého především o přístup pedagoga, jeho způsobu 

učení a využívání podpůrných opatření a pomůcek. Osobně inkluzi vítám, pokud to žák 

opravdu dokáže zvládat. Je pravda, že k tomu slouží především systém podpůrných opatření 

a posouzení možnosti vzdělávání na běžné základní škole je na školském poradenském 

zařízení, ale i tak si myslím, že ani tak to v přímé výuce nemusí vycházet a může se tak jevit 

problém se vzděláváním. Domnívám se, že vysoký věkový průměr současných pedagogů 

úspěšnému přijetí a realizaci inkluze nepomáhá. Český statistický úřad zaznamenal pro rok 

2019 (platné údaje ke dni 31.12.2020) nejvíce procent učitelů, konkrétně 16,8 %, ve věku 

40 – 44. Kolem 15% zastoupení jsou pak učitelé ve věku 45 – 59. (Český statistický úřad, 

2020) Dle mého názoru mohou mít starší učitelé problém s přijetím nových výukových 

metod a to jak po technické stránce, což mohlo být vidět i během distančního vzdělávání, 

 
12 v roce 2016 došlo ke změně legislativy směrem k zahájení inkluzivního vzdělávání (jeho rámec se formoval 
již roku 2010) 



47 
 

kdy řady učitelů měli problémy s výukou přes on-line platformy (tato problematika není 

spojená jen se vzděláváním inkludovaných dětí, tak ve směru jakéhosi vystoupení „z jejich 

zajetých kolejí“ v podobě nutné úpravy vzdělávací formy.  

Stejně jako mí informanti nechápu, proč nejsou alespoň speciální pedagogové dáni 

na základní školy legislativou jako povinná pozice. Vím, že na schválení této novely se čeká, 

ale přijde mi, že toto mělo jít ruku v ruce s úpravou legislativy v roce 2016, kdy se inkluzivní 

vzdělávání oficiálně zahájilo. Školní psycholog je jistě také velmi potřebná pozice, nicméně 

si myslím, že speciální pedagog je v tuto chvíli potřebnější vzhledem k tomu, že inkluze je 

pro spoustu současných pedagogů problém především v přívalu dětí, které potřebují jiný 

přístup. Doufám, že se novela brzy schválí a školy dostanou tuto pozici do základu.  

Během rozhovoru s třídní učitelkou mě velmi zaskočila informace, že má ve třídě celkem 

osm žáků, kteří jsou vzděláváni dle doporučení od ŠPZ. Vnímám to jako značný problém a 

zátěž, jelikož ve třídě je zhruba 20 dětí a 8 z nich má speciální vzdělávací potřeby a 

k realizaci řádné výuky je zde jedna učitelka a asistentka pedagoga. Vím, že došlo k zrušení 

paragrafu, který upravoval maximální počet dětí s SVP ve třídě na jednoho asistenta, ale 

oproti tehdy nastavenému maximu je jen v této třídě dvojnásobný počet. Osobně tuto změnu 

nevítám a to o to víc, když k tomu přidám informaci od asistentky, která mi řekla, že se 

obává plánovaných škrtů úvazků v jejich řadách. 

Přiznávám, že fungování inkluzivního vzdělávání na této škole mě velmi mile překvapilo, 

vzhledem k tomu, že se jedná o školu k vesnického typu. Ale je pravdou, že tomu jistě velmi 

přispívá snížený počet žáků na třídu a také asistent pedagoga v každém ročníku. Stejně jako 

práce s třídním kolektivem od první třídy podporující přijímání odlišnosti.  

Názory, které jsem se dozvěděla pro mě byly zajímavé a přínosné. Především určitá 

rozpolcenost v otázce inkluze u mentálního postižení a jiného druhu postižení. Souhlasím 

s odbornou literaturou, že společné vzdělávání u žáků s mentálním postižením je náročnější 

a proto mě zajímal názor především třídní učitelky. Ta byla mou otázkou značně zaskočena 

a přiznala, že v případě dětí s mentálním postižením vnímá inkluzi nejhůře, ačkoli celkově 

ji nepodporuje. Společně jsem se nakonec shodly, že hodnotit inkluzi pro určité postižení je 

značně omezené, jelikož každý žák s postižením (stejně jako bez) je zcela individuální 

osobnost a na nikoho nikdy nebudou platit shodná doporučení a metody výuky.  
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Co mě zaskočilo, byla informace o tom, že třídní učitelka postrádá vyzdvihování šikovných 

a chytrých žáků (ne extrémně nadaných), tak jak to bylo před inkluzí. Chválila si dřívější 

systém, kdy byly zřizovány samostatné třídy pro vybrané znevýhodnění (například 

pro specifické poruchy učení). Já osobně toto nemohu posoudit a hodnotit, jelikož je to názor 

vycházející z přímé praxe a z pedagogické zkušenosti, kterou získávala dlouholetou praxí 

ve školství. Mohu pouze podotknout, že určitě dřívější i současný stav vzdělávání měl své 

výhody a nevýhody, které musí učitelé reflektovat a pracovat s nimi.  

Během studia dostupných zdrojů jsem našla mnoho publikací zaměřených na vzdělávání 

žáků s mentálním postižením i se zaměřením na inkluzivní vzdělávání v běžných školách. 

Většina z nich ale tuto tématiku zkoumala z jiných úhlů pohledu – metodické rady 

pro realizaci, dopad inkluze na školy zřizované dle § 16 školského zákona, inkluze pohledem 

rodičů, atd.  

Našla jsem snad jednu jedinou práci zaměřenou na pohledy pedagogů. Šlo o kvantitativní 

práci, která pojímala několik různých škol. Zajímavý je v ní výstup ze sedmé výzkumné 

otázky V jakém typu školy by se podle Vás měl vzdělávat žák s LMR? Z vypracovaného grafu 

je patrné, že 37 % respondentů zastává vzdělávání v ZŠ praktické, 33 % preferuje ZŠ 

speciální a 30 % by volilo běžnou ZŠ. Bakalářská práce je z roku 2O12, proto se v ní 

objevuje dělení škol na speciální a praktické. V současné době by byla volba pouze mezi 

běžnou a speciální základní školou. V případě mých informantů by dva „hlasy“ ze tří byly 

stoprocentně pro volbu základní školy speciální. (Brabcová, 2012)  
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Závěr 

Bakalářská práce zaměřená na vzdělávání žáka s mentálním postižením v běžné škole 

pojednává o inkluzivním vzdělávání na základní škole pohledem realizátorů tohoto trendu.  

První, teoretickou část bakalářské práce, jsem rozdělila na tři větší celky. První se zaobírá 

mentálním postižením. Vymezila jsem zde definici, etiologii, dělení a výskyt. Představila 

jsem v rámci tohoto celku také rozdíl mezi mentálním postižením a mentální retardací dle 

jednotlivých autorů. V druhém celku jsem se věnovala poruchám autistického spektra. Opět 

zde uvádím definici, etiologii a dělení. Okrajově zde zmiňuji plánované změny v dělení, 

které přinese jedenáctá revize mezinárodní klasifikace nemocí, která se v současnosti 

překládá. Poslední celek jsem věnovala edukaci jedinců s mentálním postižením. Popisuji 

zde trendy ve vzdělávání – integraci a inkluzi, obecně představuji podpůrná opatření, 

klasifikuji možnosti vzdělávání dle vývojového období dítěte a představuji možnosti 

vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ve speciálních školách a jiné způsoby 

plnění docházky. Tato část práce pomůže čtenáři zprostředkovat základní informace 

o tématech spojených s výzkumným šetřením. Získá tím vhled do problematiky, která je 

následně zpracována v textu empirické části. 

V empirické, druhé, části vymezuji své výzkumné šetření. Pomocí rozhovorů jsem se snažila 

získat odpovědi na mou hlavní výzkumnou otázku. Je pravdou, že na hlavní výzkumnou 

otázku se mi nepodařilo odpovědět tak konkrétně, jak jsem si představovala. Důvodem byl 

především fakt, že zainteresované osoby neuvedly žádné konkrétní obtíže či překážky, které 

by musely v procesu vzdělávání žáka s mentálním postižením překonávat. Povedl se mi 

zjistit zásadní nedostatek v realizaci inkluze jako takové, bez ohledu na druh postižení či 

znevýhodnění. Tím je nedostatečná právní úprava v ohledu zajištění odborných pracovníků 

pro inkluzivní vzdělávání přímo ve školách či finanční podpora škol, díky které by si tyto 

pracovníky mohly shánět dle svých potřeb. 

Hlavním cílem bakalářské práce je představení problémů, které doprovází realizaci inkluze, 

především u mentálního postižení. Cíl se mi podařilo naplnit. Hlavním problémem, který 

jsem zjistila, a který informanti vnímají, je nedostatečné „zázemí“ specializovaných 

odborníků na vybrané škole. Tuto obtíž se škola snaží řešit, jak jen může a to především 

vyhledáváním různých programů, kde by mohla získat finanční podporu pro zajištění 
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školního psychologa či speciálního pedagoga, které škola při realizaci inkluze velmi 

postrádá. Další problém byl vymezen třídní učitelkou a to konkrétně ten, že 

individualizovaná podpora a nutnost opakovaného vysvětlování úkolů či látky je 

pro pedagoga časově náročná.  

Další cíle pak byly zjistit:  

Jaký postoj zaujímají informanti k inkluzi. Cíl se mi podařilo naplnit a zjistit názory 

na inkluzi jako takovou i vzhledem k mentálnímu postižení. Inkluzi zaměřenou na jedince 

s mentálním postižením dvě ze tří mých informantek vnímají jako problematický krok 

v našem školství. V pohledu na celkovou inkluzi shledávají mí informanti výhodu pouze 

v tom, že se ostatní žáci od mala učí přijímat odlišnosti, jinak ji vnímají jako špatný krok. 

Jaké prostředky pomáhají překonávat obtíže. Vzhledem k téměř praktické absenci obtíží 

neřeší informanti žádné prostředky pro jejich překonání. Jak jsem napsala výše, hlavní 

problém s absencí odborníků, se snaží škola řešit pomocí různých programů, které pomáhají 

hledat tyto odborníky nebo poskytují finance pro školy. 

Zajištění podpory ze strany školy a spolupráce, kterou navazují. Cíl byl naplněn díky 

názorům informantů. Nejzásadnějším zdrojem podpory je pro pedagogy především vlídná a 

chápavá komunikace ze strany vedení, které neprodleně hledá způsoby, jak vzniklou 

problematickou situaci řešit. Silnou podporou je také dobrá a fungující spolupráce 

s pracovníky speciálně-pedagogického centra. 

Jedním z cílů bylo i zjištění motivace rodičů pro umístění jejich dítěte s mentálním 

postižením na běžnou základní školu. Tento cíl se mi nepodařilo naplnit, jelikož spolupráce 

s rodiči nebyla možná. Dalším nenaplněným cílem byl rozhovor se zástupcem ředitele, který 

měl zastupovat pohled vedení na inkluzi a přijímání konkrétního žáka. Zde se mi rozhovor 

nepodařilo uskutečnit, jelikož školou proběhla hromadná nákaza onemocněním Covid-19 a 

ti, co se nenakazili, suplovali ve všech ročnících. 

Téma bych ráda následně rozšířila v podobě diplomové práce. V této souvislosti by bylo 

zajímavé obohatit výzkumné šetření o pohledy a názory pedagogů například z druhého 

stupně na větší škole, soukromé škole, střední škole či zástupců MŠMT v otázce 

legislativních úprav a nedostatků, které realizátoři v praxi pociťují a připomínkují. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Doložené písemné informované souhlasy jednotlivých informantů 

 


