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Diplomová práce je zaměřena na podporu žáku se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část se věnuje specifikum
vývojového období adolescence, vzdělávání a podpoře žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na středních školách a dále pak jejich učitelům. Praktická část práce vychází
z výzkumu ..Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání" a klade si za cíl
zmapovat názory a postoje žáků středních škol vůči integraci žáků se zdravotním
postižením do tzv. běžných škol.
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The thesis is focused on supporting pupils with special educational needs enrolled in
mainstream schools. The theoretical part deals with the specifics of developmental period
of adolescence, education and support for pupils with SEN in secondary schools and then
their teachers. The practical part is based on research "Special Education in the Conditions
of Inclusive Education " and aims to map the views and attitudes of secondary school
students towards the integration of pupils with disabilities into the so-called mainstream
schools.
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Úvod
Diplomová práce se zaměřuje na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do škol tzv. běžného typu. Jelikož důležitým faktorem inkluze jsou postoje
společnosti k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména k jejich vzdělávání a
celkově k integraci, je hlavním cílem této práce právě rozpoznání postojů žáků středních
škol vůči integraci osob se zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu.
Z důvodu možnosti globálního pojetí celé problematiky se v první kapitole zabývám
zákonitostmi věkového období, které se týká žáků středních škol. tedy adolescence.
Popisuji všechny vývojové mezníky, j e ž do této fáze spadají. Snažím se nastínit problémy
adolescence

v jednotlivých

oblastech,

tedy

v oblasti

tělesného

vývoje,

poznávacích

procesů, emocionálního a morálního vývoje a socializace, kde se zaměřuji na rodinu, školu
a nástup do zaměstnání. Specifika tohoto vývojového období pak charakterizuji také
u osob s postižením.
V další kapitole se zaměřuji podrobněji na podporu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, kam spadají podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), osoby se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Možnosti vzdělávání a speciálně
pedagogické podpory popisuji u žáků s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým
postižením, s vadami řeči, autismem a specifickými vývojovými poruchami učení, dále pak
u žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Podpora žáků se souběžným postižením
více vadami je vždy zahrnuta do kapitol zabývajících se jednotlivými postiženími.
Poslední kapitola teoretické části pojednává o problematice učitelů středních škol, o jejich
kvalifikaci a kompetencích. Zabývám se i úskalími učitelské profese, kterými jsou stres a
celkově vysoká míra pracovní zátěže. Dále pak nastiňuji možnosti zvládání zátěže.
Výzkumná část s názvem Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání
vychází ze stejnojmenného výzkumu, který probíhá pod záštitou Grantové agentury ČR
jako projekt číslo 406/09/0710. na němž se účastní několik pedagogů a studentů katedry
speciální pedagogik}' PedF UK. Jeho cílem je zjistit informovanost středoškolské a
vysokoškolské mládeže o problematice života a studia mladých

lidí se zdravotním

postižením, totéž se pomocí projektu zkoumá také u středoškolských a vysokoškolských
pedagogů. Moje práce se pak zaměřuje na rozpoznání postojů žáků středních škol vůči
integraci osob se zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu.
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různých výzkumných

metod, jmenovat mohu: analýzu odborné literatury,

rozhovor,

pozorování a dotazník. Průběh výzkumu spočívá v distribuci dotazníku do tří kladenských
středních škol - středního odborného učiliště, střední hotelové školy, střední průmyslové
školy a dále do pražských gymnázií. Následně jsou údaje zpracovány statistikem. Po jejich
zpracování analyzuji výsledky výzkumného šetření a na základě rozboru výsledků se pak
snažím

definovat a popsat

možnosti

podpory

při vzdělávání

žáků

se

zdravotním

postižením.
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1. Z á k o n i t o s t i o b d o b í d o s p í v á n í -

1.1 Specifika

vývojového

adolescence

období u intaktního

jedince

Období dospívání je v české literatuře chápáno jako období mezi pubescencí, které se
vydčluje jako samostatná fáze. a ranou dospělostí. U dívek se udává období mezi 12. a 18.
rokem, u chlapců mezi 14. a 20. rokem. (Hartl, 2000) U každého existuje však určitá
individuální variabilita, zejména v psychické a sociální oblasti. (Vágnerová, 2008)
V této době obvykle dochází k prvnímu pohlavnímu styku a komplexnější psychosociální
proměně. Důležité je také ukončení profesní přípravy a nástup do zaměstnání, příp. volba
dalšího studia, která oddaluje dosažení ekonomické samostatnosti. Ekonomická nezávislost
je jedním z důkazů dospělosti a předpokladem přiznání větších práv. Stabilizují se vztahy
s rodiči a rozvíjejí se vztahy s vrstevníky, především v oblasti partnerství. Důležitým
sociálním mezníkem je dosažení plnoletosti, které je chápáno jako právní charakteristika.
Člověk získává svobodu pro své rozhodování.
Významné j e v této fázi zejména hledání a rozvoj vlastní identity, subjektivně přijatelná a
alespoň částečně odpovídající představám adolescenta. (Vágnerová. 2008) Podle Kriksona
zahrnuje identita já veškeré stránky sebepojetí jedince.

Určitý prožitek

identity

se

vyskytuje již v raném dětství. V tomto vývojovém období jsou však „identitou j á " myšleny
všechny součásti sebepojetí, které se organicky spojí a utvářejí jedinci obraz o tom. jakým
člověkem se má stát. (Fontana. 2003) Hledání identity se projevuje snahou o sebepoznání.
které

se

uskutečňuje

v rámci

vrstevnické

skupiny

a

na

základě

experimentace

s partnerstvím. Dospívající vytváří různé varianty chování, hledají hranice svých možností,
někdy jednají až extrémním způsobem. Dospělost, která je spojená s definitivní volbou,
není pro mnohé adolescenty lákavá, proto dávají přednost prodloužení

přechodného

období. To je podle Eriksona nazýváno „adolescentní psychosociální moratorium", jež
vyjadřuje potřebu něco zastavit, zabrzdit. (Vágnerová, 2008) Může mít různé formy.
Příkladem takového moratoria je třeba vášnivé zaujetí studiem cizího jazyka či sportem.
Jde o to. že každá chvilka je vyplněna tímto zájmem a ostatní vývojové úkoly jdou stranou.
Jiným moratoriem může být i členství v pochybné partě či promiskuitní sexuální život.
Dříve sem patřila také vojenská služba, kdy bylo opět rozhodování odsunuto na později.
Praktičtější pak je například přihláška na vysokou školu. Podivnými až zoufalými
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moratorii jsou vězení a psychiatrická léčebna. (Říčan. 2004) Na konci tohoto vývojového
období by mělo dojít k vytvoření vlastní identity a to takové, která by potvrzovala osobnost
dospívajícího a zároveň byla přijatelně realistická, taková identita dává existenci jedince
řád a smysl.
Významem adolescence je tedy „poskytnout jedinci čas a možnost, aby porozuměl sám
sobě. zvolil si čeho chce v budoucnosti dosáhnout a osamostatnil se ve všech oblastech,
v nichž to současná společnost vyžaduje". (Vágnerová, 2008, s. 325)
Tělesný vývoj
Růst do výšky je u chlapců v období adolescence ještě výrazný, ale u dívek je již nepatrný.
„Průměrný chlapec vyroste ze 171 cm v patnácti letech na 178 cm v osmnácti letech, děvče
ze 164 na 165 cm." (Říčan, 2004, s. 193) Více roste trup než končetiny, postava dostává
končené dospělé proporce. U chlapců mohutní svalstvo a u dívek se postava stává ženskou.
Již vidíme výraznou odlišnost chlapecké a dívčí postavy. (Říčan, 2004)
Adolescent se svým vzhledem velmi zabývá. Vágnerová (2008) mluví až o narcistním
zaměření. Srovnává se se svými vrstevníky i s aktuálně akceptovaným ideálem. Pokud jeho
fyzická atraktivita odpovídá danému ideálu, slouží mu jako opora sebevědomí. Pomáhá mu
také dosáhnout sociální akceptace až prestiže, zejména u druhého pohlaví. Jiná situace
nastává, je-li jedinec ve svém vzhledu nějakým způsobem znevýhodněn, o tom pojednám
v kapitole Specifika vývojového období u handicapovaného jedince. Adolescent si také
dobře uvědomuje, že bude-li tělesně atraktivní, bude také lépe přijímán. Ideál krásy
prezentovaný současnou společností se projevuje zejména u dívek, zjišťují, že např. ve
světě modelingu lze získat sociální prestiž a přitom další kompetence, než je fyzická krása,
nejsou nutné. U chlapců zase hraje velkou roli výška postavy a fyzická síla. Výškou se již
vyrovnávají dospělým, cože jim umožňuje být alespoň v něčem rovnocenní

autoritě

dospělého. Fyzická síla signalizuje soběstačnost a potlačuje nejistotu. Díky ní získávají
chlapci prestiž, zejména v určitých vrstevnických skupinách. Přispívá ale také k rozvoji
identity, jelikož je základem nezávislosti.
V dnešní

době je

značná

tendence

k uniformitě.

Mnohý

adolescent

se

ztotožňuje

s idealizovanými vzory např. modelkami, zpěváky atd. To pro něj představuje jistotu, že
bude akceptován. Jiní si však v takovém případě uvědomují ztrátu individuality a snaží se
být alespoň do určité míry originální. Zejména vyrovnanější dospívající si na konci tohoto
období najdou individuální styl. Právě prostřednictvím stylu oblékání a úpravy zevnějšku
Daniela Lechnerová
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vyjadřují svou identitu. Dávají tím najevo například příslušnost k určité skupině, jelikož se
potřebují prezentovat svou sociální identitou. Někdy chtějí oblečením

demonstrovat

opovržení normami a životním stylem konzumní společnosti, mají také potřebu odlišovat
se od dospělých. Na oblečení se často odráží nejistota jedince a hledání vlastní identity.
Někteří mohou chtít nápadnou úpravou zevnějšku upoutat pozornost, získat ocenění či
provokovat. (Vágnerová. 2008)
V ý v o j p o z n á v a c í c h procesů
Podle Piageta (1966) se adolescent nachází ve stadiu formálních logických operací. Pro něj
je typické uvolnění z konkrétní reality, schopnost uvažovat hypoteticky o různých
možnostech a osvojení si abstraktního způsobu myšlení. V tomto stádiu se jedinec nachází
již od pubescence, v této fázi vývoje si formální logické operace již zafixoval a poznávací
funkce se zdokonalují. Adolescent je schopen flexibility a používá nové způsoby řešení,
„myslí rychleji, spolehlivěji a zkušeněji než pubescent". (Říčan, 2004, s. 195) Umí
o problému uvažovat, není rigidní, preferuje řešení logicky správné, ale často nebere
v úvahu kontext a komplexnost celé situace. Myšlení je netradiční, ale někdy zbrklé,
upřednostňuje jednoznačné a rychlé řešení, které vede kjistotě, před mnohoznačným
s omezenou platností. Úsudek často bývá také zatížen emocionálně. Pocity nadšení či
naopak negativní emoce jeho úvahy značně ovlivní.
V tomto období se zlepšuje také odhad vlastních schopností, tedy metakognice. Jedinec má
tendenci k introspekci, uvažuje poměrně realisticky o svých kompetencích, proto je může
také lépe využít. Někdy se však v uvažování o sobě projevují také iracionální mechanismy
např. nízká sebedůvěra. Sebehodnocení však může být u některých jedinců deformováno
také v dospělosti. Adolescent dovede dobře ovládal svou pozornost, využívá strategií
k jejímu zaměření a udržení. Zlepšuje se ve schopnosti rozdělovat pozornost. Rozvíjí se
systematické zkoumání. Dospívající již ví. jakým způsobem se lépe soustředí, jak se toho
nejvíce naučí. (Vágnerová, 2008)
Emocionální vývoj
Narozdíl od přecitlivělosti, kolísavosti emočního ladění a dráždivosti u pubescenta dochází
v adolescenci ke stabilizaci emočního prožívání. Vytrácí se náladovost a citová labilita.
..Důvodem je hormonální vyrovnání a adaptace organismu na pohlavní

dospělost."

(Vágnerová, 2008. s. 343) Důležitou roli hraje ale také zkušenost. Prožitky přestávají být
Daniela Lechnerová
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nové. stávají se stereotypními. Tuto fázi lze také označit jako „období vystřízlivění" a
nástup realismu mladé dospělosti.
Stabilizuje se také volní autoregulace. Zlepšuje se sebeovládání, je trvalejší a vztaženo
ke vzdálenější budoucnosti. Autoregulace se projevuje zejména v zátěžové situaci, která je
pro dospívajícího výzvou. Vyvolává u něj úsilí, ale někdy i obranné reakce. (Vágnerová.
2008)
Socializace
„Adolescence j e fází přechodu do dospělosti." (Vágnerová. 2008. s. 348) Jedinec tedy
začíná být akceptován jako dospělý a zároveň se od něj očekává odpovídající chování.
Důležitá je v tomto období zejména příprava na profesní roli. Na počátku tohoto období
dochází ke změně školy, tedy přechodu ze základní školy do gymnázia příp. střední
odborné školy či středního odborného učiliště, a na konci období pak k nástupu do
zaměstnání. Adolescent také získává další nové role, některé představují „základ pro
vymezení specifických rolí dospělosti" (Vágnerová, 2008, s. 349), například profesní a
partnerská role. Adolescent se zatím nachází v roli předprofesní, tedy je studentem 1
gymnázia resp. střední odborné školy či učněm a směřuje k dosažení sociální pozice. Plní
také roli člena určité skupiny, s níž se ztotožňuje a získává sociální identitu, dále roli
blízkého přítele a roli partnerskou, která je jakýmsi potvrzením osobní přijatelnosti pro
jedince opačného pohlaví a saturuje i další potřeby.

Rodina
Vztah k dospělým, resp. k rodičům se v adolescenci mění. Jedinec prochází procesem
emancipace. Odpoutává se z vázanosti na rodinu. Mění se citové vazby k rodičům,
infantilní závislost je nahrazena zralejším citovým vztahem. Dochází ke zdánlivému
konfliktu potřeb rodičů a dětí. Rodiče si potřebují udržet svou autoritu a nejsou vždy
ochotni přijmout proměnu svého dítěte a dospívající se zase potřebují uvolnit z. infantilní
závislosti na rodičích, usilují o osamostatnění.

' V legislativě se užívá pro studenty g y m n á z i í a středních o d b o r n ý c h škol i pro učně p o j m u ..žák", (zákon č.
561 2 0 0 4 Sb.. o p ř e d š k o l n í m , z á k l a d n í m , středním, vyšším o d b o r n é m a j i n é m v z d ě l á v á n í )

Daniela Lechnerová

12

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
Vztah dospívajícího k matce bývá obvykle konfliktnější než kotci, jelikož je

sní

v těsnějším kontaktu. Odmítáno je především matčino nadměrné peěovatelství a hlídání.
Mezi matkou a dcerou panuje vzájemná opora, v tomto období však může jít také
o rivalitu, kdy se dívka snaží zdůraznit své vlastní kvality v oblasti ženské role. matka
může

být vmanipulována

až do pozice

konkurentky.

Vztah

matky

a syna

bývá

tolerantnější. Matka je pro něj modelem ženské role. Ve vztahu k ní se zkouší prosazovat.
Silná citová vazba a omezující péče však mohou u syna vyvolat až revoltu. Syn se musí
odpoutat z vázanosti na matku, aby si potvrdil svou mužskou identitu. Někdy se může
neuvědoměle chovat i tak. aby matku odpudil.
Ve vztahu otce a syna je důraz na mužskou identitu. Sdílí společnou

příslušnost

k mužskému společenství, avšak i od otce se syn potřebuje odpoutat. Tráví s ním již méně
času a dává přednost svým vrstevníkům. Je třeba, aby otec podpořil syna v rozvoji mužské
role. poskytl mu takovou zpětnou vazbu, která by posílila jeho sebevědomí a fungovala
korektivně. Ve vztahu otce a dcery je větší odstup. Dospívání dcery může otce uvést do
rozpaků, neví, jak by s ní mě! jednat. Může se také bránit pocitu, že mu připadá atraktivní,
proto tento odstup lze chápat jako

projev sociálně dané tabuizace incestní erotické

přitažlivosti". (Vágnerová. 2008. s. 356). Otec funguje jako model mužské role doplňující
dceřinu rozvíjející se ženskou roli. Obecně lze říci. že vztah s rodičem stejného pohlaví
může být zpočátku tohoto období napjatější.
Přibližování dospělosti se projevuje i v rodině. Měl by být ukončen proces separace ze
závislosti na rodině. Výsledkem je pak stabilizace vzájemných vztahů rodičů a dětí.
Adolescent by měl být nakonec akceptován jako téměř dospělý se všemi právy a minimem
povinností. Už nedochází k častým konfliktům. Adolescent se již s rodiči nehádá, rozpory
spíše ignoruje.
Vztah k sourozenci závisí na pohlaví a věku. Pokud jsou oba přibližně stejného věku slouží
si jako opora v osamostatňování, pomáhají si a podporují se. V případě, že má adolescent
staršího sourozence, napodobuje ho, obdivuje, ale může mu i závidět větší volnost. Často
se s ním do určité míry identifikuje. Je-li však starší sourozenec velmi úspěšný a více
ceněný, může dojít také k deidentifikaci. kdy se adolescent snaží naopak co nejvíce od něj
odlišit. Ve vztahu adolescenta k mladšímu sourozenci bývá spíše nevraživost a ztráta
zájmu o něj, jelikož dospívajícího jeho dětské nápady obtěžují.
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Škola
Adolescent navštěvuje střední odbornou školu. příp. gymnázium nebo střední odborné
učiliště, má tedy roli středoškolského studenta nebo učně, která nemá příliš vysoký sociální
status. Role symbolizuje stupeň primární sociální diferenciace, kdy si jedinec uvědomuje
své budoucí společenské zařazení. Na konci tohoto období bude sociální diferenciace
pokračovat s nástupem do zaměstnání či vstupem do dalšího studia.
Mnozí adolescenti považují za významné dosáhnout nějakého vzdělání. Vztah k dalšímu
vzdělávání se však liší také školním prospěchem na 2. stupni základní školy. Ten bývá
u budoucích učňů vesměs průměrný až velmi špatný. Tito adolescenti jsou zaměřeni na
jiné hodnoty, obvykle tytéž, jaké uznává jejich rodina. Významná je pro většinu vyučených
lidí rodina, kterou chtějí založit a považují ji za samozřejmost.
Motivace ke školní práci není příliš velká, s výjimkou žáků, kteří mají ambice studovat
dále na vysoké škole. Hodnota vzdělání jako prostředku k dosažení lepší profesní role není
jednoznačná. Vyšší sociální status na kvalitě vzdělání totiž mnohdy nezávisí, tím méně na
školní úspěšnosti. Z hlediska budoucího uplatnění jsou známky bezvýznamné. Z hlediska
školního výkonu se adolescent snaží udržet si určitý osobní standard, tedy výkon, který je
pro něj přijatelný a nenarušuje jeho sebehodnocení. Přitom jeho úsilí je minimální tak, aby
nevedlo ke konfliktům se spolužáky ani dospělými. Cílem dospívajícího tedy obvykle je
projít bez problémů a námahy.
Vztah ke škole se u studentů a učňů může významně lišit. Učňové bývají méně konformní,
jelikož jejich postavení má malou sociální prestiž a představa jejich ztráty jim nepřipadá
ohrožující. Odmítají tedy autoritativní působení školské instituce. Jejich motivace k učení
bývá slabá. Se svou profesní volbou nebývají identifikováni, a proto ji mohou chápat jako
nezajímavou nutnost. Svou školu nepovažují za prestižní a učení jim připadá zbytečné,
zvláště u některých předmětů. Naproti tomu studenti středních odborných škol resp.
gymnázií bývají se svým postavením identifikováni více, jsou sociálně konformnější. Mají
pocit, že případnou ztrátou této role by byl ohrožen jejich společenský status a budoucí
postavení.

Vrstevnická

skupina

V adolescenci jsou významné individuální představy o vlastní identitě, které zahrnují i
budoucí profesi. Vytváří se nová vrstevnická skupina na střední škole. Dospívající tedy
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musí znovu prokázat své sociální kompetence, které koriguje novými zkušenostmi. Snaží
se získat oblibu, vydobýt přijatelnou pozici.
Začíná ubývat vlivu party. Vytváří se skupinky jedinců s hlubšími přátelskými vztahy. Ke
konci období pak dochází k odpoutání se od vrstevnické skupiny a k zaměření

na

individuální vztahy. Není pro ně důležité patřit k nějaké partě, již spoléhají na svůj vlastní
názor.
Sílí potřeba blízkého přátelství. Přátelský vztah slouží jako zdroj emoční opory a
porozumění. Je charakteristický vzájemností a intimitou - důvěrou, blízkostí a sdílením
prožitků. Počet dobrých přátel závisí na věku a pohlaví. „Dívky mají menší počet blízkých
přítelkyň, ale jejich vztahy jsou výlučnější, chlapci udávají větší počet přátel." (Vágnerová,
2008. s. 379) S věkem počet blízkých přátel klesá, tím jsou ale vzájemné vztahy hlubší.

Partnerský

vztah

K naplnění partnerského vztahu patří i sexualita. Partnerství se stává skutečnou potřebou.
Má psychický, sexuální a sociální aspekt. Z psychického hlediska j d e o vztah lásky, ze
sociálního o rozvoj sociálních dovedností, altruismu, schopnosti dávat přednost uspokojení
potřeb blízkého člověka na úkor vlastních. Může se ale projevit i nejistota ve vztahu, která
má podobu nechuti k tomu, aby partner dělal cokoli jiného, jinde, s jinou osobou, l akový
vztah i jedinec musí dozrát, aby se stal trvalejším, přesto lze říci, že partnerský vztah je již
více stabilní. (Vágnerová, 2008) Do tohoto vývojového období také nejčastěji spadá první
sexuální styk. Dívky jsou v tomto zdrženlivější než chlapci, což bývá například z důvodu
úzkosti a obav z otěhotnění. Výčitky svědomí a stud z pohlavního styku mohou vypovídat
o špatné připravenosti

na tuto událost. U některých jedinců bývá erotika na

bázi

experimentace. Může jít také o sexuální promiskuitu. kterou lze chápat i jako jeden
z projevů psychosociálního moratoria. (Říčan. 2004) Vágnerová (2008) ovšem udává, že
v současné době klesá tendence k promiskuitě a adolescenti jsou více monogamní.
Nástup

do

zaměstnání

Profesní roli přijímá významná část adolescentů na konci tohoto období, je spojena
s určitou sociální pozicí a potvrzuje definitivní dosažení dospělosti.
Nástup do zaměstnání však může být prožíván různě. Na jedné straně přináší nezávislost a
ekonomickou soběstačnost, která je pozitivně hodnocena. Na straně druhé může jedinec
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hůře nést nízký sociální status začátečníka, rozpory mezi očekáváním a skutečností a také
stereotyp denního programu pracovního dne spojený s nedostatkem volného času.
Dospívající, který přichází do nového kolektivu může mít problémy s adaptací. Na
pracovišti mohou být spolupracovníci věkově o mnoho let starší a jedinec se pak musí
přizpůsobovat jejich často autoritářským postojům a přijmout podřízenou roli nejmladšího
a nezkušeného. Musí akceptovat normy skupiny a podřídit se jim. Pravidla zde nejsou
stejná jako ve škole, obvykle tu nefunguje solidarita, na kterou byl zvyklý ve školní třídě.
Jsou na něj kladeny také jiné nároky a předpokladem úspěchu jsou i jiné vlastnosti. Často
dochází k otřesu adolescentova sebevědomí, jelikož ve srovnání s kolegy jsou jeho
schopnosti nízké. Setkává se nezřídka s nedostatkem podpory a někdy i výsměchem, proto
je pak tato role považovány spíše za nutné zlo.
Existují však dospívající, kterým škola činila značné problémy, pro ty j e role výdělečně
činného člověka pozitivní a přechod do zaměstnání jim přinese úlevu. Mají možnost zbavit
se role outsidera a získat novou šanci. V novém prostředí se totiž ztrácí rozdíl mezi
úspěšnými a neúspěšnými žáky.
Přijetí profesní role představuje vcelku definitivní řešení této oblasti identity, pokud však
není pozitivně akceptována, vede k omezení saturace potřeby seberealizace. Jedinec hledá
různé způsoby řešení této situace, jako například novou práci či návrat ke studiu. Někdy se
může stát. že se uchýlí k odchodu ze zaměstnání i v případě, že nemá jinou pracovní
příležitost, pak se nějakou dobu fláká a nechá se živit od rodičů. I tato varianta může být
chápána jako adolescentní moratorium.
Situace, kdy člověk získá status nezaměstnaného ne z vlastního rozhodnutí, je velkou
zátěží. U dlouhodobě nezaměstnaného existuje riziko rozvoje sociálně patologických jevů
a tím spíše, jedná-li se o velmi mladého člověka. (Vágnerová, 2008)
Morální uvažování
Na základě Kohlbergovy klasifikace se adolescent nachází v posledním stadiu, j d e o tzv.
postkonvenční morálku 2 , resp. univerzální etické zásady. „Morální zásady jsou spojovány
do soudržné a uspořádané filozofie. Morální rozhodnutí berou v úvahu všechny podstatné

:

V dosahování jednotlivých

stádií m o r á l n í h o v ý v o j e j s o u odlišnosti

mezi

lidmi. Někteří

se v t o m t o

p o s l e d n í m stádiu m o h o u nacházet až m n o h e m později, jiní ho n e m u s í d o s á h n o u t nikdy.
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okolnosti.

Jedinec

nyní

dokáže

nahlížet

dále za úroveň

povrchní

spravedlnosti

a

oprávněnosti." (Fontana. 2003, s. 234)
„Adolescent j e v morálce absolutista. Chápe, že správné, obecně prospěšné jednáni se
může stát nejvyšší normou a ústředním osobním zájmem, j e m u ž člověk podřídí celý svůj
život." (Říčan. 2004. s. 211) V mravním vývoji jsou ovšem individuální rozdíly, tedy
každý adolescent nedojde do tohoto stadia.
f o t o morální stádium znamená určitou fascinaci sebeobětí v zájmu lidstva. Trápí se
například bídou a nemocemi lidí na druhém konci světa. Sebe i druhé lidi (včetně rodičů,
učitelů) odsuzuje za běžné jednání, které není v souladu s jakýmisi absolutními normami,
podle nichž by měli všichni žít. Tento adolescentní morální fanatismus musí být později
překonán, avšak v dospělém člověku zůstává jako připomínka nedokonalosti všeho, čeho
dosáhl a je mu apelem ke stálému hledání něčeho lepšího.

1.2

Specifika

vývojového

období

u jedince

se

zdravotním

postižením
V tomto období již není postižení jedince jednoznačnou a neměnnou daností. O svém
handicapu uvažuje jako o jedné nepříznivé variantě, s níž se musí vyrovnat. Adolescent je
jednak více kritický, ale také sebekritický a to hlavně v oblasti svého handicapu a jeho
sociálního významu. Začíná si rovněž uvědomovat své omezení v různých oblastech,
včetně obtížného začleňování do společnosti. Uvažuje o svých možnostech, o své hodnotě
a hledá přijatelnou roli. Pokud se mu nepodaří vytvořit si alespoň částečně uspokojující
sebeobraz, může reagovat různými obrannými mechanismy. (Vágnerová. 2004) Blažek
(1985) j m e n u j e např. stažení se do sebe a vytvoření druhého náhradního světa. Dále
popisuje tzv. kompenzaci, tedy vytvoření určité protiváhy k postižení, příkladem může být
plné oddání se práci. V horším případě pak může jít o překompenzování. kdy chce být
jedinec v něčem za každou cenu nejlepší a hlavně lepší než zdravý jedinec, případně
nej lepší ve všem, což často vede až k úplnému vyčerpání. Díky těmto mechanismům může
dojít i k deformaci dalšího vývoje osobnosti adolescenta i vztahů s ostatními

lidmi.

Hlavním vývojovým úkolem tohoto období je. jak bylo již výše napsáno, hledání vlastní
identity. U postiženého jedince je však tento proces mnohem obtížnější.
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Tělesný vývoj
U znevýhodněných jedinců, kteří svým vzhledem neodpovídají normě, se v tomto období
silně zaměřeném na vzhled, mohou dostavit pocity méněcennosti. Takový adolescent může
mít nižší sebehodnocení a omezenější sebedůvěru. Odpovědí na tělesnou odlišnost mohou
být i obranné reakce. Jedinec cítí nespravedlnost, zklamání, úzkost, popř. vztek a zlost,
kterou může ventilovat např. agresí či autoagresí. Má-li pocit menší fyzické atraktivity,
může se také snažit tuto skutečnost kompenzovat, např. hledat jiný způsob seberealizace,
jak bylo uvedeno výše. (Vágnerová, 2008)
Vývoj poznávacích procesů
U postižených jedinců s normální inteligencí se výrazně neliší od intaktních adolescentů.
Každé postižení má ovšem v oblasti poznávacích procesů určitá svá specifika, kterými se
ve své práci nemohu více zabývat. (Vágnerová, 2008) Zmíním pouze osoby s mentální
retardací. Nyní dosahují fáze adolescentního plató, přičemž dochází k fixaci a stabilizaci
převládajícího stylu myšlení. Jejich kognitivní

vývoj již obvykle

nedosáhne

stádia

formálních logických operací. (Lečbych, 2008)

Socializace

Rodina
Odpoutání se od rodiny, což je pro toto vývojové období typické, může být pro
postiženého adolescenta hůře dosažitelné. Jedinec mnohdy nemá potřebné kompetence, to
se týká například mentálně postižených osob. které navíc ani potřebu

osamostatnění

nepociťují, avšak důvodem obtíží při emancipaci od rodiny může být i nesprávná výchova
a její důsledky.

Vršte i'// ick á sk up in a
Postižený jedinec se vymezuje ve skupině vrstevníků zdravých a ve skupině postižených
vrstevníků.
U některých handicapovaných jedinců se stává, že nemusí být zdravými vrstevníky vždy
akceptováni. Pocit sounáležitosti se skupinou může být narušován jejich odlišností i
obtížemi ve zvládání potřebných rolí, které by tuto příslušnost potvrzovaly. Postižení
mohou být též izolováni na okraji skupiny. Mohou strádat nedostatkem

potřebných
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sociálních kontaktů a mít obtíže při vytváření vrstevnických vztahů. Přátelské vztahy
mohou být asymetrické. (Vágnerová. 2004) Mnozí však chtějí do skupiny zdravých
dospívajících proniknout za každou cenu. mohou používat dokonce takových strategií jako
je vnucování, uplácení, lichocení, přijetí role šaška či otroka. Dotyčný pak přijímá
jakéhokoli vrstevníka a může se tak dostat i do podivné party. Potřeba být někým
akceptován je však tak intenzivní, že jedinec je schopen se za její uspokojení vzdát i svých
dosavadních hodnot a přijmout nové. Snaha rodičů dostat adolescenta z takové party je
bezúspěšná, protože mu nemohou nabídnout lepší kamarády. (Vágnerová, 2008)
Ve skupině podobně postižených vrstevníků, která se formuje například ve speciální škole,
je situace odlišná. Vzhledem k podobnému handicapu jsou si zde všichni rovni. Toto
zařazení vytváří pak základ budoucí minority. Vznikají zde přátelství a také partnerské
vztahy. Nejtypičtější minoritou je skupina sluchově postižených. (Vágnerová, 2004)

Partnerský

vztah

Získání partnera má pro postiženého člověka velký význam, větší než je tomu u zdravého
jedince.

Jde

o

jakýsi

důkaz

normality,

potvrzení

vlastní

hodnoty.

Jelikož

má

handicapovaný jedinec omezenou možnost kontaktů s lidmi, má také menší šanci získat
přátele i partnera. Sociální deprivace pak může vést k tendenci fixovat se na jakéhokoli
člověka, např. osobního asistenta. Taková vazba je z hlediska zdravého partnera příliš silná
a zatěžující, takže ji obvykle odmítne. Člověk s postižením však od takového kontaktu
očekává mnohem víc. než mu může reálně poskytnout. Pak se může stát, že handicapovaný
má tak silnou potřebu získat vztah, že nečiní žádný výběr na základě vlastností, jde mu
spíše o jeho dosažitelnost.
Vztah člověka s postižením může být asymetrický, jelikož může převažovat autoritářská
manipulace, potřeba pečovat či soucit. Také chování handicapovaného nemusí být zcela
adekvátní. Závažněji postižený jedinec mívá omezenější možnost získat partnera, protože
..postižení je dominantním znakem identity, který překrývá gender roli". „Ostatní vnímají
jedince jako handicapovaného, teprve pak jako muže či ženu." (Vágnerová. 2004. s. 186)
Pokud není partnerství realizovatelné, např. nemá-li dotyčný příležitost či nemůže-li
navázat hlubší vztah, přetrvává závislost a vazba na rodičích.
U postiženého člověka bývá častá volba partnera také se zdravotním handicapem. Takový
vztah muže být pro oba uspokojivý. Partneři mají podobné problémy a cítí se rovnocenní.
Rozpad těchto vztahů nebývá tak častý jako v majoritní společnosti. (Vágnerová, 2004)
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Škola
Vzdělávání jedinců

se zdravotním

postižením je

podle

vyhlášky

č.

73/2005

Sb..

o vzdělávání dětí. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných, zajišťováno:
a) Formou individuální integrace, tedy v běžné škole nebo v případech hodných zvláštního
zřetele ve speciální škole určené pro žákv s jiným druhem zdravotního postižení.
b) Formou skupinové integrace, tedy ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro
žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky
s jiným druhem zdravotního postižení.
c) Ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižení.
d) Kombinací tří předešlých forem.
Přednostně j e žák se zdravotním postižením podle § 3 vyhlášky viz výše „vzděláván
formou individuální
možnostem

integrace v běžné škole, pokud to odpovídá j e h o potřebám a

a podmínkám

a možnostem

školy."

Rovněž Národní

program

rozvoje

vzdělávání v České republice hovoří o tendenci týkající se „odstraňování segregovaného
vzdělávání žáků se speciálními potřebami a jejich integraci do běžného vzdělávacího
proudu". (Bílá kniha. 2001. s. 57)
Vzhledem k citlivosti a zranitelnosti jedinců v tomto období je však třeba zhodnotit, která
forma vzdělávání bude pro toho kterého jedince vhodnější. Výběr školy, a to z. hlediska
typu - tedy zda zvolit školu speciální či školu tzv. běžného typu, ale také z hlediska volby
oboru závisí na druhu a hloubce postižení, na osobnostních i rozumových předpokladech,
na schopnostech a dovednostech důležitých pro určitý obor. ale i na zájmech adolescenta,
na vybavenosti a umístění školy, ale také na míře soběstačnosti, možnostech a omezeních
vyplývajících z d a n é h o postižení. Roli hraje též předchozí zařazení žáka, tedy zda
navštěvoval základní školu běžného typu či školu speciální. Tam, kde byla integrace
úspěšná již na úrovni základního vzdělávání, můžeme bez větších obav volit i střední školu
běžného typu.
Vzděláváním a podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách
se podrobněji zabývám ve 2. kapitole.
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Nástup

(lo

zaměstnáni

Budoucí profesní role je součástí osobní identity. Postižený jedinec má volbu povolání
omezenou. Zúžená nabídka možností pracovního uplatnění mu připomíná, že nemůže dělat
totéž co zdravý jedinec. Často si nemůže ani vybírat, spíše přijímá variantu, která se
naskytla. Tento adolescent tedy nejprve hledá, postupně slevuje, může dojít až k pocitu
frustrace, dostane-li se do situace, kdy je jeho představa neuskutečnitelná a realita je pro
něj nepřijatelná. O jeho budoucí profesi často rozhodují rodiče, neboť postižený jedinec
bývá infantilnější a méně kritický.
V zaměstnání se musí jedinec přizpůsobit. Adaptace na nové prostředí bývá obtížná i pro
zdravého adolescenta, viz předchozí kapitola, tím spíše to platí u osob se zdravotním
postižením. Mohou se setkat s necitlivým chovám, s odmítavými či

ambivalentními

postoji, někdy může jít o soucit, jindy např. o hrůzu či odpor. Zdraví kolegové obvykle
nevědí, jak s postiženým člověkem jednat, nemusí dobře porozumět jeho problémům, a
z tohoto důvodu mu nemohou ani účinně pomoci či poradit. V horším případě ho ani
pochopit nechtějí. (Vágnerová. 2004)
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2.

Vzdělávání

a

podpora

žáků

se

speciálními

v z d ě l á v a c í m i p o t ř e b a m i na s t ř e d n í c h š k o l á c h
Mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami patří podle § 16 zákona ě. 561/2004
Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského
z á k o n a ) o s o b y se:
•

zdravotním postižením, tedy postižením: mentálním, tělesným, zrakovým

nebo

sluchovým, vadami řeči. souběžným postižení více vadami, autismem a vývojovými
poruchami učení nebo chování
•

zdravotním znevýhodněním, tedy: zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo
lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které
vyžadují zohlednění při vzdělávání.

•

sociálním znevýhodněním je myšleno: rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo
uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky.
Jednotlivými

skupinami

žáků se speciálními

vzdělávacími

potřebami

se budu

podrobněji zabývat v této kapitole.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se na základě
individuálního vzdělávacího plánu (1VP). které může povolit ředitel školy s písemným
doporučením

školského

poradenského

zařízení

žákovi

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami ( $ 1 8 školského zákona), přičemž vyhláška č. 73/2005 Sb. stanovuje vzdělávání
dle

IVP

v případě

potřeby

především

pro

žáka

individuálně

integrovaného,

žáka

s hlubokým mentálním postižením, příp. pro žáka skupinově integrovaného či žáka
speciální školy.
IVP

vychází

pedagogického

z školního
vyšetření,

vzdělávacího

programu

příp. vyšetření

dalších

příslušné
odborníků,

školy,

závěrů

vyjádřením

speciálně
zákonného

zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních
vzdělávacích potřeb žáka. Vypracovává se ve spolupráci se školským

poradenským

zařízením a zletilým žákem (příp. jeho zákonným zástupcem). Obsahuje údaje o obsahu,
rozsahu,

průběhu

a způsobu

poskytování

individuální

speciálně

pedagogické

nebo

psychologické péče. Dále cíle vzdělávání, včetně časového a obsahového rozvržení učiva.
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příp. prodloužení délky vzdělávání, které může ředitel prodloužit max. o 2 školní roky.
(školský zákon). Je třeba vypsat také volbu metodických postupů, způsob plnění a
zadávání

úkolu

a způsob hodnocení,

při němž se přihlíží

k povaze

postižení ěi

znevýhodnění, dále úpravu závěrečných či maturitních zkoušek (uzpůsobení podmínek
společné části maturitní zkoušky viz příloha). 1VP obsahuje také vyjádření příp. potřeby
dalšího pedagogického pracovníka. Funkci asistenta pedagoga zřizuje ředitel střední školy
se souhlasem krajského úřadu, v případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním s vyjádřením školského poradenského zařízení, (školský zákon). Asistent
pedagoga má za úkol pomáhat žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomáhá
pedagogickým pracovníkům školy při edukační činnosti a při komunikaci se žáky. 1VP
obsahuje také seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, jmenovité
určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola
spolupracovat, závěry vyšetření, předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků a
příp. také návrh na snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, (vyhláška č. 73/2005 Sb.)
Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním hraje významnou roli
speciálně pedagogické centrum (SPC). Vykonává činnosti standardní společné a speciální,
které jsou zaměřené na konkrétní služby související přímo s konkrétním druhem postižení.
SPC poskytuje služby od vyhledávání žáků se zdravotním postižením, přes komplexní
diagnostiku, intervenci, po komplexní péči zaměřenou na žáka i celou jeho rodinu. Dále
nabízí také kariérové poradenství, zapůjčování odborné literatury a rehabilitačních i
kompenzačních pomůcek, pomoc při integraci či zpracování návrhů k zařazení do režimu
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zpracování návrhů 1VP. (příloha
k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních)

2.1 Žáci se zdravotním

postižením

Žáci s m e n t á l n í m p o s t i ž e n í m
Zařazení mentálně postiženého žáka do vzdělávání závisí především na stupni mentální
retardace. Na jeho základě je pak adolescent schopen dosáhnout určité úrovně adaptivního
chování. Černá (2008) uvádí, že adolescent s lehkou mentální retardací

si osvojí

akademické dovednosti na úrovni šestého ročníku ZŠ. (tedy ne předměty 2. stupně
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základní školy a školy střední). Potřebuje speciálně pedagogický přístup a to právě hlavně
na úrovni středoškolského vzdělávání. Naproti tomu adolescent se střední

mentální

retardací si osvojí funkční akademické dovednosti na úrovni čtvrté třídy 7.Š. je-li mu
poskytnuto speciální vzdělávání. Žák v tomto věkovém období, který je postižen těžkou
mentální retardací, se naučí mluvit či komunikovat. Osvojí si základní

sebeobslužné

dovednosti. Neosvojí si však akademické funkční dovednosti. Jedná-li se o mentální
retardaci hlubokou, můžeme mluvit o částečném vývoji v oblasti motoriky. Obvykle není
schopen sebeobslužných dovedností a potřebuje totální péči.
Mentálně postižení žáci, kteří získali základní vzdělání, mohou dále pokračovat na jakékoli
střední

škole, zvládnou-li

přijímací zkoušky.

Tradičně

se však dále vzdělávají

na

odborných učilištích a praktických školách. Žáci. kteří úspěšně ukončili základní školu
speciální, tedy nezískali základní vzdělání, ale pouze základy vzdělání mohou dále
pokračovat v praktické škole s jednoletou přípravou. Škola je vhodná rovněž i pro žáky
s kombinovaným postižením. (Valenta, 2007)
SPC vykonávají pro žáky s mentálním postižením v příslušném věku standardní činnosti
speciální např.: rozvoj slovní zásoby a dílčích výukových funkcí, logopedickou péči se
zaměřením

na

alternativní

a

augmentativní

komunikaci

a

využití

arteterapie

a

muzikoterapie. (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
Vzdělávání

ve středních

školách

pro mentálně

postižené

Odborná učiliště
Odborná učiliště navazují v teoretické části vzdělávání na Vzdělávací program zvláštní
školy (RVP pro základní vzdělávání - vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením),
jehož učivo doplňují a prohlubují. Těžiště jejich práce spočívá v přípravě žáků na profesní
uplatnění, tedy předávání praktických dovedností. (Franiok. 2007) Délka studia je obvykle
tři roky, někdy dva roky. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent výuční
list a je plně kvalifikovaný ve svém oboru. V podstatě lze říci. že se zásadně neliší od
středního odborného učiliště. Počet žáků ve třídě je však nižší, viz tabulka č. 1. (příloha
k vyhlášce č. 73/2005 Sb.)
Odborných učilišť se v České republice nachází asi kolem 80. Nabídka učebních oborů je
velmi pestrá, čítá kolem 70. např.: Kamenické práce. Zámečnické práce a údržba. Šití
oděvů. Zahradnické práce. Obuvnické práce. Pekařské práce atd.
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Nabídka odborných učilišť a také praktických škol vychází ze systému škol speciálních
z hlediska kombinace postižení, tedy např. odborné učiliště či praktická škola pro sluchově
postižené. (Valenta. 2007)
Praktické školy
V České republice se těchto škol vyskytuje kolem třiceti. Jde o Praktickou

školu

s jednoletou a dvouletou přípravou.
Praktická škola s dv ouletou přípravou
Škola je určena pro „absolventy základní školy praktické (příp. i / Š ) . kteří nemohou
pokračovat ve vzdělávání na odborném učilišti (ukončili školní docházku v nižším než
devátém ročníku)". (Valenta. 2007, s. 93) Její zaměření směřuje především na poskytování
základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblasti
praktického života. Je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou uplatnit při
pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích,
v zemědělství, eventuálně v chráněných pracovištích. (Franiok. 2007)
Praktická škola s jednoletou přípravou
Cílem praktické profesní přípravy na této škole je umožnit žákům doplnění a rozšíření
teoretického i praktického vzdělávání, poskytnout jim základy odborného vzdělání a
manuálních dovedností v jednotlivých činnostech. Dále jde o přípravu na vykonávání
určité konkrétní profesní činnosti, s ohledem na možnost uplatnění v praxi. Doporučuje se
proto zaměřovat profesní přípravu žáků na potřeby obce či regionu. Vzdělání je ukončeno
závěrečnou zkouškou. Ředitel může žákům odpustit písemnou část. (Franiok, 2007)
Předpokládá se. že absolventi této školy najdou uplatnění v chráněných pracovištích
chráněných dílnách a při pomocných a úklidových pracích v zařízeních sociálních či
zdravotnických služeb. (Valenta. 2007)

Míra podpůrných

Počet žáku

Počet pedag.

ve třídě

pracovníků

nejnižší-

nejnižší -

nejvyšší

nej vyšší

1 0 - 12

1-1

5 -7

2 -2

Stupeň mentálního postižení
opatření

střední

lehké mentální postižení
středně těžké mentální

vysoká
postižení
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těžké a hluboké mentální
velmi vysoká

postižení, kombinované

4 -6

2-3

postižení
Tabulka 1: Počty žáku ve třídách pro mentálně
Vzdělávání

ve střední

škole běžného

postižené

typu

V tomto případě se integrace týká zejména žáků s lehkým mentálním postižením. Vždy
platí, že musí být ku prospěchu žáka a za předpokladu, že budou splněny všechny nezbytné
podmínky k tomu. aby byl žák vzděláván skutečně na horní hranici svých schopností a
možností. (Švarcová. 2006) Nejdůležitější podpůrné prostředky jsem jmenovala již výše
v této kapitole. Nej vhodnější školou pro integraci se jeví střední odborné učiliště, kde je
žákovi nabídnuta pestrá škála nejrůznčjších učebních oborů zakončených

závěrečnou

zkouškou s výučním listem.

Žáci s tělesným postižením
Tato skupina žáků může být vzdělávána ve speciálních školách, kam podle vyhlášky č.
73/2005 Sb. patří střední škola pro tělesně postižené (střední odborné učiliště pro tělesně
postižené, odborné učiliště pro tělesně postižené, praktická škola pro tělesně postižené,
gymnázium pro tělesně postižené, střední odborná škola pro tělesně postižené). Žáci
s tělesným postižením ovšem tvoří největší skupinu žáků integrovaných do školy tzv.
běžného typu. (Michalík. 2000)
Speciálně pedagogická centra vykonávají pro žáky s tělesným postižením v příslušném
věku tyto standardní činnosti speciální: speciální nácvik práce s počítačem,

využití

některých specifických forem terapie např. arteterapie, muzikoterapie, podle potřeby
logopedická péče. (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Vzdělávání

ve středních

školách

pro tělesně

postižené

Edukace ve školách tohoto typu se odehrává podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).
který odpovídá rámcově vzdělávacímu programu (RVP) příslušného oboru, přičemž je
brán zřetel na specifika vzdělávání tělesně postižených. Podpora věcná, metodická a
personální, kterou níže podrobněji rozebírám, je zde přirozeně zajištěna. Školy jsou
bezbariérové a disponují množstvím didaktických a technických pomůcek vhodných pro
žáky s tělesným postižením. Nabízí např. léčebnou rehabilitaci fyzioterapii. hippoterapii.
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ergoterapii. služby logopeda a dalších odborníků, (www.jus.cz) Významnou podporou je
také nižší počet žáků ve třídě, který je dán přílohou vyhlášky č. 73/2005 Sb. Počty žáků ve
třídě uvádím v tabulce č. 2.
V České republice se nachází 3 střední školy, které jsou primárně určeny žákům s tělesným
postižením. Jedná se o pražskou střední školu - Jedličkův ústav a 2 střední školy v Brně.
Žáci mohou podle svých schopností a zájmu studovat gymnázium, střední odbornou školu,
střední odborné učiliště, odborné učiliště či praktickou školu s jednoletou nebo dvouletou
přípravou. Mezi tradiční učební obory, které jsou žákům nabízeny patří např.: Obuvník.
Knihař. Krejčí. Šití oděvů. Provoz služeb, které jsou tříleté zakončené

závěrečnou

zkouškou s výučním listem. Dále se jedná o čtyřleté studijní obory např.: Sociální péče
sociálněsprávní činnost. Veřejnosprávní činnost, které jsou ukončené maturitní zkouškou.
Přesné názvy škol a výčet oborů uvádím v příloze.
Pro žáky s kombinovaným postižením, přičemž v kombinaci s tělesným postižením je
časté postižení mentální, jsou vhodné praktické školy, které více popisuji v příslušné
kapitole. Konkrétním příkladem je Střední škola Březejc ve Velkém Meziříčí, která nabízí
učební obor Tkalcovské práce a Praktickou školu jednoletou a dvouletou, (www.skolybrezejc.cz/typy-skol)
Počet žáků
Počet pedag.
Míra podpůrných

Stupeň tělesného

ve třídě

opatření

postižení

nejnižší-

pracovníku
nejnižší - nejvyšší
nejvyšší
tělesné postižení
střední

1 0 - 12

1-2

6 -8

2-2

středně těžké
vysoká

těžké tělesné postižení

Tabulka 2: Počty žáku ve třídách pro tělesně
Vzdělávání

ve střední

škole běžného

postižené

typu

Žáci s tělesným postižením potřebují ve škole odpovídající vybavení
organizační,

osobní

motorických

schopností,

grafomotoriky.

a materiální

(Ortmann.

Myschker.

které zahrnují poruchy

okulomotoriky,

oromotoriky

v oblasti
atd.

architektonické,

1999) z důvodu
hrubé

Problémem

nedostatku

i jemné

motoriky,

jsou

především

architektonické bariéry, ale i např. čtení zápisů z tabule, přesné rozlišení promítaného
obrazu či rychlé přepisování textu. (Hájková in Květoňová, 2007)
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Mezi speciální podmínky patří v první řadě bezbariérové úpravy vyučovacích prostor a
toalety. (Ortmann. Myschker. 1999) Důležitá je také úprava výtahu, což může být velmi
obtížnou věcí. Je třeba myslet na jeho velikost, šířku vstupu a možnost

náhradního

energetického zdroje při výpadku proudu. (Wisotzki. 2000) Neméně významná j e ovšem
správná volba
pomůcek

didaktických

usnadňujících

pomůcek,

získání

vhodných

a uchování

učebních

informací.

materiálů

Jde

a

především

technických
o

diktafon,

adaptované PC. Existuje také možnost ovládacího zařízení pro počítače reagující na pohyb
očí. dýchání či pro obsluhu celou rukou nebo nohou 3 . Autor dále j m e n u j e přístroj na
obracení

stránek,

který

usnadňuje čtení.

(Wisotzki,

2000)

Pro

některé

žáky

jsou

neocenitelnou pomůckou také speciální psací potřeby a psací deska s magnetickým
pravítkem, usnadňující přidržení sešitu. (Vítková, 2006) Při studiu j e třeba myslet vždy na
odpočinek, u tělesně postižených žáků hrají častější přestávky a potřeba relaxace klíčovou
roli. Wisotzky (2000) doporučuje zřízení odpočinkového koutku ve třídách, kde by měl žák
možnost se na chvíli položit. Nutné je mít na paměti také využití alternativních forem
dokládání výkonu podle individuálních možností daného žáka. (Hájková in Květoňová,
2007). V některých

případech je nezbytností osobní asistence či asistent

pedagoga.

Literatura ovšem uvádí nutnost zajistit co nejvhodnější bezbariérovost prostředí, aby byla
závislost žáka na jiné osobě v co nejmenší míře. (Ortmann. Myschker, 1999)
Při studiu některých oborů je potřeba využívat pomůcek

a nářadí pro

vykonávání

praktických činností. Předmětem s největší nutností přizpůsobení žákovi je ovšem tělesná
výchova. V praxi se tento předmět řeší často osvobozením. Je jasné, že tzv. úplná integrace
do hodin běžné tělesné výchovy nemusí být vždy optimálním řešením, je také velmi
náročná. Karásková, Hanelová (2002) však vymezuje další možnosti zapojení žáka do
tohoto předmětu. Je jím umožnění běžné TV s podporou asistenta pedagoga, zdravotní
tělesné výchovy na dané škole či příp. docházení na zdravotní tělesnou výchovu do
speciální školy či zařízení. Vždy je ale třeba zajistit určité podmínky. Těmi je podpora
učitele tělesné

výchovy

(poskytování

konzultací,

asistence, kompenzační

pomůcky,

sportovní vybavení atd.)

' Wisotzki ( 2 0 0 0 ) dokládá, že p o m o c í tohoto zařízení lze d o s á h n o u t až p ř e k v a p i v ě r y c h l é h o psaní, a tedy také
žák s t ě ž k ý m t ě l e s n ý m postižením m ů ž e díky n ě m u studovat např. i g y m n á z i u m .
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Při studiu je ovšem vždy nutné, aby také žák s tělesným postižením měl dostatečné
vědomosti a kompetence pro zvládnutí daného oboru a aby se naučil znát svůj handicap a
z něho vyplývající dopad na učení. Určitou roli zde hrají také finanční prostředky.
(Hájková in Květoňová. 2007).
Žáci se s l u c h o v ý m p o s t i ž e n í m
Žáci se sluchovým postižením mohou být vzděláváni jak v běžné škole, tak ve školách pro
sluchově postižené. Podle vyhlášky 73/2005 Sb. se jedná o: střední školu pro sluchově
postižené (střední odborné učiliště pro sluchově postižené, odborné učiliště pro sluchově
postižené, praktickou školu pro sluchově postižené, gymnázium pro sluchově postižené a
střední odbornou školu pro sluchově postižené).
SPC vykonávají pro žáky se sluchovým postižením například tyto standardní činnosti
speciální: orální komunikaci, vizuálně motorickou komunikaci, výcvik odezírání, dále také
individuální a skupinové terapie pro zákonné zástupce, rodinné terapie či terapie pro
neslyšící zákonné zástupce a kurzy znakového jazyka či konzultace pro zákonného
zástupce i pedagogické pracovníky, (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
Je třeba zdůraznit, že žák by měl mít dále právo na výběr vzdělávací cesty např. bilingvální
program, orální program, program totální komunikace. Každý pedagog, který vyučuje
sluchově postiženého žáka by se měl v dané problematice orientovat. Také na stupni
středního vzdělávání by měli mít žáci možnost využívat potřebného materiálního a
technického vybavení a kompenzačních pomůcek (individuální sluchadla, kolektivní
zesilovací aparatury, dostatečné vybavení videorekordéry a televizory, počítače, psací
telefony...) a rovněž i vhodné didaktické pomůcky. (Vítková. 2004)
Vzdělávání

ve střední škole pro sluchově

postižené

V České republice se nachází devět středních škol pro sluchově postižené. Tři školy jsou
v Praze, dále v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Brně, ve Valašském Meziříčí a
2 školy v Olomouci. V těchto institucích je vzdělávání zajišťováno na základě RVP pro
příslušný

obor vzdělávání

(případně ještě

osnov).

V souladu

zpracovává škola ŠVP, který je přizpůsoben metodicky

s tímto

i obsahově

dokumentem
individuálním

charakteristikám studentů se sluchovým postižením. Uplatňují se v něm specifika různých
skupin sluchově postižených. (Šedivá. 2006) Počet žáků ve třídách je nižší a příp. zde
působí více pedagogických pracovníků souběžně, viz. tabulka č.3. Také mezi středními
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školami pro sluchově postižené můžeme najít od středních odborných škol s maturitou a
všeobecných gymnázií až po praktické školy. Mezi učební obory patří např. Cukrář. Krejčí.
Kuchař,

Truhlář.

Umělecký

truhlář. Zahradník.

Elektrikář,

dále

třeba:

Malířské

a

natěračské práce. Čalounické práce. Šití oděvů a řada dalších 4 . Studium je zakončeno
závěrečnou zkouškou a výučním

listem. Čtyřleté studijní obory ukončené

maturitní

zkouškou jsou např.: Zubní technik. Asistent zubního technika, Hotelnictví a turismus.
Elektronické počítačové systémy. Přesné názvy škol a výčet oborů uvádím v příloze i
s odkazy na internetové stánky jednotlivých škol.
Žáci sluchově postižení s kombinovanou vadou se mohou vzdělávat v praktických školách,
viz kapitola Žáci s mentálním postižením. Praktická škola dvouletá se nalézá v Olomouci
Kosmonautů, kde je studium určeno hluchoslepým studentům, pro něž v současné době
u nás neexistuje speciální střední škola, (http://vvww.sluch-ol.cz/) Další Praktická škola
dvouletá je pak opět v Olomouci (www.sskopecek.cz) a v Českých Budějovicích, kde se
lze

vzdělávat

jednoduchých

také

v Praktické

pracovních

činností

škole

jednoleté.

v oblastech

Studium

praktického

připravuje
života

pro

a je

výkon

zakončeno

závěrečnou zkouškou, (www.sluchpostcb.cz)

Míra podpůrných

Počet žáků

Počet pedag.

ve třídě

pracovníků

nejnižší-

nejnižší -

nej vyšší

nej vyšší

7-9

1-1

5 -7

2 -2

4-6

2-3

Stupeň sluchového postižení
opatření

sluchové postižení středně
střední
těžké
vysoká

těžké sluchové postižení
hluchoslepota. kombinace

velmi vysoká
těžkých zdravotních postižení
Tabulka 3: Počty žáku ve třídách pro sluchové

postižené

4

Ve školách pro sluchově postižené j s o u učební obory na středních o d b o r n ý c h učilištích a o d b o r n ý c h
učilištích o b v y k l e tříleté ( B r n o . České B u d ě j o v i c e , P r a h a - V ý m o l o v á ulice. V a l a š s k é Meziříčí) někde čtyřleté
( H r a d e c Králové, O l o m o u c - S v a t ý K o p e č e k . Praha-I lolečkova ulice).
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Vzdělávání

ve střední

škole běžného

typu

Sluchově postižení žáci integrovaní v běžné střední škole se vzdělávají za určité podpory
dané jejich individuálními potřebami, které se liší hlavně způsobem jejich komunikace.
Žáci. jejichž sluchové ztráty se pohybují v pásmech lehké ztráty sluchu (26-40 dlí), střední
ztráty sluchu (41-55 dB) a těžké ztráty sluchu (56-70 dB) a svou vadu úspěšně kompenzují
kvalitními technickými pomůckami nebo žáci s kochleárním implantátem, kteří jsou zvyklí
odmalička se pohybovat ve slyšícím prostředí a komunikovat orální cestou,

budou

potřebovat jinou

deficit

podporu

než žáci

s těžkými

vadami,

kde je jednoznačný

sluchového kanálu a jsou odkázáni na komunikaci ve vizuálnč-motorickém kódu.
Žákům

s lehčím

stupněm

vady,

s kochleárním

implantátem

nebo

ohluchlí

v době

ukončeného vývoje řeči mohou stačit drobné úpravy vzdělávání, případně IVP. Sluchové
vady jsou zde kompenzovány technickými pomůckami, mluvenou řeč odezírají. Při
komunikaci je důležitou podmínkou dobrá viditelnost odezíraného/ přiměřené tempo a
zřetelná, srozumitelná řeč učitele. Pro žáky s těžkým sluchovým postižením a neslyšící,
kteří byli vzděláváni na základní škole pro sluchově postižené v mateřském znakovém
jazyce, je způsob vzdělávání v běžné střední škole velmi náročný. (I ládková in Květoňová,
2007) V těchto případech je nutné vzdělávání podle IVP. případně může ředitel školy se
souhlasem

krajského

úřadu

a

vyjádřením

školského

poradenského

zařízení

zřídit

v příslušné třídě funkci asistenta pedagoga, (vyhláška č. 73/2005 Sb.) Při výchovné a
vzdělávací činnosti může žákovi se sluchovým postižením pomáhat také osobní asistent.
(Zákon č. 108/2006 Sb.. o sociálních službách). Ze zákona 563/2004 Sb., vyplývá, že žák,
který nemůže vnímat řeč sluchem, má právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo
prostřednictvím znakové řeči. 6
Úspěšná integrace nezahrnuje jen hledisko vzdělávání, ale má žákovi poskytnout jistotu, že
se v budoucnu zařadí do společnosti slyšících nebo neslyšících podle toho. které prostředí
mu bude vyhovovat z hlediska celoživotních perspektiv. Cílem integrace není vybavit žáka
souborem kopií sociálních a komunikačních dovedností, jejichž používání bude sice

' Oči o d e z í r a j í c í h o by měly být na úrovni úst mluvícího. O p t i m á l n í vzdálenost j e 0.5

3 m. Důležité j e také

d o b r é osvětlení místnosti. O b l i č e j mluvícího musí být d o b ř e vidět. ( H á d k o v á in K v ě t o ň o v á , 2 0 0 7 )
" T a k é podle z á k o n a č. 155/1998 Sb., o z n a k o v é řeči má neslyšící právo na v z d ě l á v á n í ve z n a k o v é řeči (ve
vlastním z n a k o v é m j a z y c e a ve z n a k o v a n é češtině).
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podobné slyšícímu okolí, ale bez možnosti jeho dalšího rozvoje na základě vlastních
potřeb, invence i sebepojetí. Důležité je podporovat u jedince sebedůvěru a sebeúctu,
schopnost řešit problémy komunikační, v sociálních vztazích a ve školní práci, pak
můžeme předpokládat rozvoj schopností a jeho využití v dalším životě. (Potměšil. 2007)
Žáci se z r a k o v ý m p o s t i ž e n í m
Také žáci se zrakovým postižením mohou být jak integrováni do běžné školy, tak
vzděláváni ve školách pro zrakově postižené. Podle vyhlášky 73/2005 Sb. se jedná o:
střední školu pro zrakově postižené (střední odborné učiliště pro zrakově postižené,
odborné

učiliště

pro

zrakově

postižené,

praktickou

školu

pro zrakově

postižené,

gymnázium pro zrakově postižené a střední odbornou školu pro zrakově postižené),
konzervatoř pro zrakově postižené.
Péči o zrakově postižené žáky a jejich rodiny zajišťují SPC. Ze standardních činností
speciálních můžeme jmenovat: pomoc při zvládání práce se speciálními pomůckami,
poskytování

informací

o

didaktických

pomůckách,

zvukových

a

audiovizuálních

pomůckách, vytváření sociálně rehabilitačního programu, koordinaci setkávání zákonných
zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky a metodické
vedení asistentů pedagogů, příp. pokračování v nácviku orientace a samostatného pohybu a
sebeobsluhy. (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
Každý pedagog, který vyučuje zrakově postiženého žáka by se měl v dané problematice
orientovat a mít k žákovi individuální přístup. Žáci mají mít možnost využívat potřebného
materiálního a technického vybavení a kompenzačních pomůcek (odstranění

bariér

v prostorách školy, vhodné osvětlení pro žáky se zbytky zraku a slabozraké, přepis učebnic
do bodového písma 7 příp. učebnice v elektronické formě a optické pomůcky.) a rovněž, i
vhodné didaktické kompenzační pomůcky. (Vítková. 2004)
Účelem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené je zmírnění informačního deficitu
nebo umožnění či usnadnění výkonu určité činnosti (pohyb a orientace, jednoduché
každodenní

činnosti) za podmínek

ztráty

či poškození

zraku.

(Květoňová,

2007)

Kompenzační pomůcky, které mohou být využívány při vzdělávání na středních školách

Podle z á k o n a 5 6 1 2 0 0 4 Sb. mají žáci, kteří n e m o h o u čísl běžné p í s m o z r a k e m , p r á v o na vzdělávání
s použitím Braillova h m a t o v é h o písma.
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jsou: pomůcky pro informatiku a komunikaci (např. psací a čtecí stroje), pomůcky pro
vzdělávání (např. rýsovací potřeby, reliéfní nákresy do matematiky, modely těles, modely
do biologie, reliéfní mapy), sportovní potřeby a pomůcky (např. tandem). Na učilištích a
při praktických činnostech pracují žáci také s nářadím, nástroji, přístroji a přípravky pro
řemeslné práce. Další pomůcky, které zrakově postižení používají (i mimo vzdělávací
proces) jsou: pomůcky pro orientaci (např. bílé hole, vysílačky pro nevidomé) a pomůcky
pro každodenní život (např. ozvučené hodinky, ozvučený mobilní telefon) (Keblová,
1996) s
Pro školní práci využívají slabozrací žáci optické pomůcky ke zvětšení textu. Jsou to: lupy
ruční a stojánkové, hyperokuláry. dalekohledové systémy a kamerové zvětšov ací televizní
lupy. (Hamadová. Květoňová, Nováková. 2007) Pro žáky, kteří nemohou číst zrakem, se
převádí písmo do hmatové (hmatový výstup) nebo akustické podoby (zvuková, hlasová).
Poznámky si tito žáci zaznamenávají buď v Bradlově bodovém písmu na Pichtově psacím
stroji nebo pomocí osobního počítače. PC pomůcky hrají velkou roli při studiu žáků se
zrakovým postižením. Květoňová (2007. s. 70) dělí PC pomůcky na:
•

„Autonomní

PC

pomůcky:

digitální

čtecí

přístroj

pro

nevidomé

s hlasovým

výstupem, digitální zvětšovací lupa a elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým
nebo hmatovým výstupem.
•

Přídavné PC pomůcky: hmatový display (braillský řádek - zařízení pro čtení),
programové vybavení pro digitální zpracování obrazu, tiskárna reliéfních znaku pro
nevidomé (např. Index Everest), tiskárna (běžná) a zařízení pro přenos digitálních dat
(IIW další speciální komponenty)."'

Vzdělávání

ve středních

školách

pro zrakově

postižené

Podle stránek:
(www.nevidomimezinami.cz/maiii/nevidomimezinami/Texty/Vzdelavani/Kontakty/Stredni
_skoly.wiki) existuje v CR celkem sedm středních škol vzdělávajících přednostně žáky se
zrakovým postižením. Z toho 4 se nachází v Praze, dále pak v Brně. v Opavě a Moravské
Třebové. Mezi významné pražské školy patří Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro
zrakově postižené, která nabízí obory: Hudba a Zpěv. V oboru Hudba se vyučuje hře na

s

K e b l o v á ( 1 9 9 6 ) uvádí j e š t ě p o m ů c k y pro diagnostiku a trenažéry na výcvik k o m p e n z a č n í c h zručností.
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hudební nástroje. Každý žák se učí na dva hudební nástroje (případně jeden hudební
nástroj v kombinaci se zpěvem) Obory připravují žáky pro povolání učitelů hudby, vlastní
hudební činnost či studium na vysoké škole. Studium se ukončuje vykonáním absolutoria.
Jeho dosažením získají absolventi vyšší odborné vzdělání. V pátém ročníku mohou žáci
skládat maturitní

zkoušku a dosáhnout tak úplného středního vzdělání

s maturitní

zkouškou. Dalším oborem je Ladění klavíru, kde se kromě všeobecně vzdělávacích a
hudebně teoretických předmětů vyučují odborné teoretické i odborné dílenské předměty.
Žáci všech oborů mohou podle potřeby navštěvovat předměty speciální přípravy, např.
bodový notopis. práci s kompenzační technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj.
Obor připravuje žáky pro povolání ladičů klavíru. Studium je zakončeno

maturitní

zkouškou. Obory: Ladění klavírů a kulturní činnost a Hudebně kulturní činnost se studují
na Střední škole pro zrakově postižené. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou,
kterou žák dosáhne středního vzdělání, (www.kjd.cz/index)
V Praze 5 se dále nachází Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro
zrakově postižené. Je možno zde studovat také studijní obor: Obchodní akademie a ve
dvouletý

obor

Obchodní

škola,

který

je

zakončený

závěrečnou

zkouškou.

(www.goa.braillnet.cz) Střední škola A. Klara pak nabízí tříleté učební obory, ukončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem: Keramické práce, Kartáčnické a košíkářské práce.
Keramik, Čalouník, Knihař, Rekondiční a sportovní masér, dále pak čtyřleté maturitní
obory: Masér
předmětů

z

sportovní
textilních

a rekondiční, Textilní
a

Podnikání.(www.spsaklara.cz)

přírodních

materiálů

výtvarnictví a

Ve studijních oborech

dvouleté

tvorba

dekorativních

nástavbové

Masér sportovní

a

studium

rekondiční.

Obchodní akademie a učebních oborech Rekondiční a sportovní masér se lze vzdělávat
také ve Střední škole pro zrakově postižené v Brně.(www.sss-ou.cz)
Obory vhodné pro zrakově postižené mohou žáci studovat také na Obchodní akademii
v Opavě. Škola disponuje speciálním osvětlením ve třídách, nastavitelnými

lavicemi,

speciálními pomůckami včetně PC a TV lupy. Nabízí studijní obory: Obchodní akademie
(směřuje do praxe. příp. umožňuje pokračování na vysoké či vyšší odborné škole).
Ekonomické lyceum (připravuje žáky na studium na vysoké či vyšší odborné škole,
zejména ekonomického směru) a Informatika v ekonomice (směřuje do praxe). Obory jsou
zakončené maturitní zkouškou, (www.oa-opava.cz) Podrobné informace o školách jsou
umístěny v příloze.
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Ve středních školách pro zrakově postižené se vyučuje podle ŠVP (příp. osnov), které
vycházejí z příslušných dokumentů odpovídajících oborů tzv. běžných středních škol. kdy
podle stupně zrakového postižení jsou dány drobné modifikace a úpravy, které nemění
pojetí a poskytují absolventům stejně hodnotné vzdělávání jako v běžných

školách.

Odlišnosti mohou být např. v některých partiích učiva, které jsou vyučovány

spíše

informativně či naopak jiné, pro život osoby se zrakovým postižením důležité, jsou
probírány podrobněji. Modifikace však nejsou ani tak v obsahu, jako spíše v metodických
postupech

a organizačních

Příkladem

může

být

formách, lišících

nutnost

dodržovat

se podle

zásady

stupně

zrakové

zrakového

hygieny

při

postižení.
práci

žáků

slabozrakých - „dodržování časové limitace do blízka, vyšší světelná intenzita, optimální
velikost písma (využití vhodných optických pomůcek), zamezení oslnění žáka, zajištění
kontrastnosti demonstrovaných objektů, možnost nastavení úhlu pracovní desky a další
opatření". (Ludíková in Renotiérová. Ludíková, 2005, s.203) Rozdíl je také v počtu žáků
ve třídě, viz tabulka č. 4. (příloha k vyhlášce č. 73/2005 Sb.)
U žáků nevidomých se při vzdělávání lze opřít o využití zbylých smyslů. Takto získané
informace jsou pak doplňovány myšlením, pamětí, představami, obrazotvorností a řečí.
Využívá se vhodných pomůcek, viz výše. Hraniční kategorií jsou žáci se zbytky zraku,
kteří jsou vyučováni buď podle metod a zásad výuky pro slabozraké nebo se přikláníme ke
způsobu poznávání nevidomých. Záleží na tom. k j a k é m u způsobu přijímání informací
daný žák více inklinuje. Velkou roli zde hraje také prognóza zrakového

postižení.

(Hamadová, Kvčtoňová. Nováková, 2007)
Vzdělávání žáků zrakově postižených s kombinovanou vadou může být

realizováno

v praktických školách. Praktickou školu dvouletou mohou žáci navštěvovat v Praze ve
škole J. Ježka pro zrakově postižené, která je neprofesního typu. Připravuje zrakově
postižené na samostatný život, ke studiu na škole profesního typu nebo ke kvalifikačnímu
studiu. Vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými
zdravotními, ale také sociálními nebo jinými potřebami. Studium je ukončené závěrečnou
zkouškou, (www.skolajj.cz/prakticka-skola) Studium Praktické školy nabízí také Speciální
školy

a

školská

zařízení

pro

zrakově

postižené

v Moravské

Třebové.

(www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Vzdelavani/Kontakty/Stredni
školy, wiki)
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Míra podpůrných

Počet žáků

Počet pedag.

ve třídě

pracovníků

nejnižší-

nejnižší -

nejvyšší

nej vyšší

Stupeň zrakového postižení

opatření

střední

zrakové postižení středně těžké

7-9

1-1

vysoká

těžké zrakové postižení

5 -7

2-2

4-6

2-3

hluchoslepota. kombinace
velmi vysoká
těžkých zdravotních postižení
Tabulka 4: Počty žáku ve třídách pro zrakově
Vzdělávání

ve střední

škole běžného

postižené

typu

Při rozhodování, zda integrovat žáka se zrakovým postižením do střední školy běžného
typu. by se měly individuálně a komplexně posuzovat všechny faktory, které ovlivňují
nejen úspěšné zapojení, ale i dlouhodobé fungování žáka v příslušném typu zařízení.
Současně je třeba pamatovat i na jeho další směřování v budoucím životě - případné
pokračování ve studiu vyššího stupně školy a následný vstup do pracovního procesu. Mezi
základní posuzovací faktory patří samostatnost žáka (zvládnutí sebcobsluhy, prostorové
orientace a samostatného pohybu, práce s kompenzačními pomůckami atd.), materiální a
personální připravenost zařízení, míra spolupráce se speciálně pedagogickým centrem a
určitou roli hraje také rodinné zázemí a typ rodinné výchovy. (Ludíková in Renotiérová,
Ludíková, 2005)
Možnou obtíží při studiu střední školy bývá orientace po budově, kterou lze vyřešit
s pomocí osobního asistenta (Zákon č. 108/2006 Sb.. o sociálních službách), navigačního
systému v budově, orientační mapky na patře budovy aj. Problémem může být také
poznávání spolužáků a učitelů. Podpůrným opatřením je v tomto případě šíření informací
o zákonitostech sociálního kontaktu se zrakově postiženým člověkem mezi ostatní žáky.
Významným úskalím spojeným se studiem střední školy je dostupnost studijní literatury.
Vhodným řešením je digitalizace textů a využití PC pomůcek. V neposlední řadě je zde
otázka způsobu zkoušení žáka. Pro písemné prověření znalostí lze text připravit v digitální
podobě a ústní zkoušení nebývá problémem. (Květoňová. 2007)
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Ž á c i s v a d a m i řeči
Pro tuto skupinu zdravotně postižených nejsou podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. zřízeny
speciální střední školy. „Po ukončení povinné školní docházky jsou žáci s narušenou
komunikační schopností plně integrováni do systému středních škol. středních odborných
učilišť, odborných učilišť." (Klenková. 2006. s. 215) Podle školského zákona je možnost,
vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřídit při škole třídu pro žáky se zdravotním
postižením, v tomto případě s těžkou poruchou dorozumívacích schopností. Počet žáku
v takové třídě je 6 - 8 . souběžně působí 2 pedagogové, (příloha k vyhlášce č. 73/2005 Sb.)
V rámci péče o žáky s narušenou komunikační schopností a jejich rodiny vykonávají SPC
tyto standardní činnosti speciální: evidence žáků. komplexní speciálně
logopedická

a

psychologická

diagnostika,

poskytování

pedagogická,

logopedické

s přihlédnutím na individuální potřeby klientů, aplikace logopedických

intervence

terapeutických

postupů, ale také řešení výchovných problémů, (příloha k vyhlášce č. 72/2005

Sb.)

Důležitá je i spolupráce s dalšími odborníky. (Klenková. 2006)
Konkrétní podpora a doporučený přístup k žákům na středních školách závisí vždy na
druhu a stupni postižení. U žáků s nepřesnou artikulací (poruchou motoriky mluvidel
dysartrií). či poruchou fluence řeči (koktavost - balbuties) by měl učitel ověřovat znalosti
spíše písemnou formou. Vhodné je rovněž nezkoušet a tím netraumatizovat žáka prezentací
svých vědomostí před třídou.
U žáků se senzorickou dysfázií 9 či afázií 1 0 je vlivem špatného vyjadřování další vzdělávání
dost obtížné. Vhodné jsou prakticky zaměřené obory. Doporučuje se výklad doprovázet
ukázkami a tento způsob praktické prezentace využít i při zkoušení. Stěžejním prostředkem
vzdělávání nemůže být verbální způsob vyjadřování informací. Navíc bývá postižení
jazykových dovedností kombinované s dalšími poruchami, např. paměti, pozornosti či
motoriky. U žáků trpících motorickou d y s f á z i í " či afázií se vyskytuje neplynulá a

' „ H l a v n í m p ř í z n a k e m senzorické d y s f á z i e j e p o r u c h a p o r o z u m ě n í řeči, ale d o c h á z í k p r o b l é m ů m v aktivní
řeči: k z a m ě ň o v á n í hlásek a slov, k přesouvání a š p a t n é m u zařazování slov d o věty atd." ( V á g n e r o v á . 2 0 0 7 . s.

111

S e n z o r i c k á a f á z i e j e úplné chybění schopnosti rozumět m l u v e n é řeči. (tamtéž)

" M o t o r i c k á d y s f á z i e se p r o j e v u j e n a r u š e n í m obsahu i f o r m y tj. plynulosti ř e č o v é h o projevu. U expresivní
v ý v o j o v é d y s f á z i e j e malá slovní z á s o b a (především aktivní slovník), (tamtéž)
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zpomalená řeč. která mívá podivný přízvuk. Chápání řeči však není zásadním způsobem
postiženo. Neverbální rozumové schopnosti mohou být na dobré úrovni a znalosti také
mohou mít žáci dostatečné. Jelikož je ale jejich vyjadřování redukované a nepřesné, nejsou
schopni své znalosti uplatnit. Doporučuje se tedy nejprve cíleně zaměřená rehabilitace a po
dosažení nejvyššího možného zlepšení je důležité najít vhodný obor vzdělávání, který by
byl více zaměřen technicky. Důležitá je rovněž volba vyhovujícího způsobu zkoušení,
individuální

přístup a nepřetěžování

žáka. Vágnerová (2007) uvádí, že v takových

případech může mít vzdělávání i terapeutický vliv. V daných doporučeních by měl učitel
však vždy přihlížet k individualitám daného žáka.
Vady řeči jsou spojeny s problémy zejména v sociálním uplatnění. Především tedy v tomto
věkovém období, kdy se zvyšuje zátěž organismu, psychické a fyzické zatížení, rozvíjí se
náročné sociální vztahy, dochází u části dospívajících k akceleraci projevů přetrvávající
poruchy - hlavně v oblasti plynulosti a tempa mluvy, dále jde o přítomnost nových typů
poruch na bázi hlasových mutačních poruch, následků po úrazech a traumatech CNS a
vzniklých neurotických a psychických onemocnění. Z tohoto důvodu a dále kvůli např.
zájmu o studium pedagogiky nebo herectví či motivaci nalézt kvalitní sociální a partnerské
vztahy se stává mnoho adolescentů předmětem intenzivní terapeutické péče. ať už se jedná
právě o poruchy plynulosti řeči nebo poruchy artikulace. Tato skupina osob s poruchami
řeči ovšem vyžaduje využití motivace

příslušné věku adolescenta

a rozvoj

metod

psychoterapeutického přístupu. (Neubauer in Škodová, Jedlička. 2007)

Žáci s autismem
Žáci s tímto postižením se vzdělávají na různých typech škol. Mezi osobami s autismem
jsou žáci. kteří vzhledem ke svému druhu a stupni postižení, mohou být integrováni
v běžné střední škole příp. i ve škole určené pro žáky s jiným postižním. Jmenovat mohu
např. Gymnázium a střední odbornou školu pro zrakově postižené na Praze 5. Tímto
způsobem se zde vzdělávají zejména žáci s Aspergerovým syndromem, kteří mívají dobře
vyvinutou řeč a normální či vysokou inteligenci. (Hrdlička in Hort, Hrdlička, 2000) Je
třeba si uvědomit, že žáci s těžkými projevy autismu a s kombinací autismu a mentální
retardace

se ještě

v období

adolescence

nezřídka

vzdělávají

v základních

školách

speciálních, což vyplývá ze školského zákona, který umožňuje ve výjimečných případech
pokračování v základním vzdělávání až do 20. roku věku žáka. V některých základních
školách speciálních jsou zřizovány autistické třídy. Počet žáků se pohybuje mezi 5 -7.
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pokud je k autismu přidruženo ještě jiné postižení tak mezi 4 - 6 žáky. V takovém případě
mohou ve třídě působit souběžně až 3 pedagogové, (příloha k vyhlášce č. 73/2005 Sb.)
Žáci jsou vzděláváni podle IVP. které v tomto případě vychází ze Vzdělávacího programu
pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy nebo z Rehabilitačního vzdělávacího
programu pomocné školy 1 ". (Sroková, Olšáková. 2004) Žáci mohou dále pokračovat
v praktických školách či odborných učilištích.
Nejdůležitější zásadou vzdělávání žáků s autismem je potřeba vytvoření strukturovaného
prostředí, jasných výukových cílů, které budou srozumitelné žákovi i učiteli a budou
modifikovány podle potřeb a schopností konkrétního

žáka. Dále je třeba zajistit

individuální přístup. (Howlin. 2005)
Mezi speciální činnosti SPC pro tyto žáky a jejich rodiny patří: rodičovské a podpůrné
skupiny, řešení výchovných problémů, sourozenecké vztahy, nácvik funkční komunikace a
sociálního chování, (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
Žáci se s p e c i f i c k ý m i v ý v o j o v ý m i p o r u c h a m i učení
Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. neexistuje v našem vzdělávacím systému speciální střední
škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (SPU). Na tomto stupni
vzdělávání mohou žáci se SPU navštěvovat všechny střední školy (gymnázium, střední
odbornou školu a střední odborné učiliště).
U žáků se SPU bývá největším problémem časová orientace (neschopnost naplánovat si,
kolik času zbývá na odevzdání písemné práce), zapamatování si domácích úkolů, naučit se
látku většího rozsahu. Mezi základní doporučení pro žáky proto patří: zavedení notýsku na
úkoly, učit se kratší dobu, ale větší počet dnů, při učení zařazovat relaxaci, uvědomit si.
zda žák preferuje zrakovou či sluchovou paměť a podle toho využívat např. zvýrazňování
textu, vypisování poznámek či nahrávání textu na diktafon. Pro některé žáky může být
vhodné také učení se se spolužákem.
Velkou roli při vzdělávání žáků se SPU hraje také třídní kolektiv - osvěta, přijetí
spolužáka,

ale

též

přístup jednotlivých

pedagogů.

Všichni

učitelé

by

měli

být

s problematikou SPU a obtížemi s tímto postižením souvisejícími seznámeni, aby věděli,
jak s těmito žáky pracovat a jaké existují možnosti úlev a tolerancí v jednotlivých

' " Podle R V P pro o b o r vzdělání základní škola speciální se začne vzdělávat od školního roku 2 0 1 0 / 2 0 1 1 .
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předmětech. Konkrétně se doporučuje: umožnit žákovi pracovat na počítači a využívat
dalších kompenzačních pomůcek (kalkulátor, diktafon pro nahrávání výkladu apod.).
kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další příznaky postižení pomocí individuální
formy zadání i plnění úkolů např. upřednostnění doplňovacích cvičení při procvičování
gramatiky, snížení rozsahu povinné četby nebo poskytnutí větší časové rezervy na přípravu
referátu o knize. V matematických písemných pracích by měl učitel kontrolovat nejen
výsledky, ale i správnost postupu a s určitou tolerancí hodnotit i práce při rýsování
(u dysgrafiků). (Michalová, 2004) Obtíže mívají žáci se SPU často též při studiu cizího
jazyka. Důraz se klade zejména na ovládnutí základní slovní zásoby, správnou výslovnost,
čtení textů, které je třeba trpělivě nacvičovat, a správné vyjadřování hlavně v ústní formě.
Písemné projevy j e doporučeno zařazovat méně často. (Zelinková. 2005)
Při vzdělávání žáků se SPU má velký význam také hodnocení a klasifikace. Hodnocení by
mělo být citlivé, vycházet ze znalosti příznaků postižení a uplatňováno by tak mělo být ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. (Vágnerová,
Krejčová in Kuchařská, Chalupová 2005) Doporučuje se užívat různých forem hodnocení,
např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb, slovní hodnocení - zejména
v jazycích apod. (Michalová, 2004)
Součástí IVP. podle kterého se mohou žáci se SPU vzdělávat, je mimo jiné navržení
úpravy organizace vzdělávacího procesu a příslušných zkoušek. Existuje také možnost
osvobození z výuky vyučovacímu předmětu, ale uskutečňuje se pouze v případech
hodných zvláštního zřetele z důvodu mimořádné závažnosti postižení žáka, kdy nelze
zajistit výuku daného vyučovacího

předmětu

alternativním

způsobem

respektujícím

charakter a stupeň postižení žáka a jeho budoucí pracovní uplatnění. (Metodický pokyn
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami
učení nebo chování)
Také žákům se SPU jsou poskytovány poradenské služby a to ve škole, zpravidla
výchovným poradcem, školním psychologem příp. školním speciálním pedagogem. Služby
výchovného poradce jsou zaměřené na vyhledávání a orientační šetření žáků. kteří
vyžadují

zvláštní

pozornost,

zprostředkování

diagnostiky

a

intervenčních

činností,

kariérové poradenství, metodickou podporu učitelů. Školní psycholog má za úkol depistáž
žáků se SPU a diagnostiku při výukových a výchovných problémech, prevenci školního
neúspěchu, kariérové poradenství, techniky a hygienu učení, dále metodickou pomoc
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učitelům a konzultace se zákonnými zástupci při výukových problémech jejich dětí. Školní
speciální pedagog provádí depistáž, diagnostiku a intervenci, participuje na vytváření 1VP.
kooperuje se školskými poradenskými zařízeními aj. Škola může nabízet také služby
školního metodika prevence, který ale působí spíše v oblasti specifických poruch chování,
v níž má koordinovat poskytování poradenských a preventivních služeb žákům školou a
specializovanými

školskými

zařízeními. Žáci

se SPU

mohou

využívat

také

služeb

pedagogicko-psychologické poradny, která rovněž zjišťuje speciální vzdělávací potřeby a
poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti. Provádí
také psychologickou a speciálně pedagogická diagnostiku a intervenci, informační činnost
a metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence. Služby
žákům se zdravotním postižením nabízí také SPC. (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
Je třeba si uvědomit, že žáci se SPU mívají nízké sebevědomí, neúměrnou

trému

v hodinách, někdy nesystematickou domácí přípravu hraničící s nezájmem o studium.
Z toho vyplývá, že učitelé by měli volit citlivý přístup k těmto žákům a neměli by
zapomínat ani na tomto stupni vzdělávání na pochvalu a povzbuzení a především pak
neprovádět srovnání s ostatními žáky. (Michalová, 2004)

2.2 Žáci se zdravotním

znevýhodněním

V českém školství neexistuje pro tuto skupinu žáků speciální škola na úrovni středního
vzdělávání. Žáci. kteří jsou klienty umístěnými ve zdravotnickém zařízení, nenavštěvují
školy při zdravotnickém zařízení (jako tomu je u žáků na úrovni základního vzdělávání),
ale vzdělávají se pouze samostudiem, příp. jim mohou být školou při zdravotnickém
zařízení poskytovány individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích

předmětech,

(vyhláška č. 73/2005 Sb.)
Žákům se zdravotním znevýhodněním, kteří studují běžnou střední školu, ale kvůli svému
zdravotnímu

stavu

často

absentují, jsou

nabízeny

obvykle

individuální

konzultace

pedagogů jednotlivých vyučovacích předmětů. Zákon č. 561/2005 Sb. sice umožňuje také
vzdělávání

podle

IVP.

k jeho

vypracování

však

neexistuje

dostatek

standardních

diagnostických nástrojů. ,,V praxi se uplatňuje jako nouzové řešení přiznání speciálních
vzdělávacích potřeb podle kategorie SPUCH, což je velmi nepřesné a skutečnému stavu
potřeb žáka rovněž málo odpovídá." (Hájková, 2008. s. 85)
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Péči žákům se zdravotním znevýhodněním nabízí školní psycholog, příp. školní speciální
pedagog. Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. jim poskytují poradenské služby také speciálně
pedagogická centra.

2.3 Žáci se sociálním

znevýhodněním

Přesné vymezení této skupiny žáků uvádím výše. Někteří žáci z prostředí sociálně nebo
kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní
populace, mohou bez vážnějších problémů navštěvovat všechny střední školy tzv. běžného
typu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), jiní mohou mít obtíže
pro svoji jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou ovlivněni svými rodinami a jejich
kulturními

vzorci.

Mohou

mít rozdílné projevy v chování, jednání,

ale i odlišnou

hodnotovou stupnici, styl života, vztah ke vzdělání apod. (Vítková, 2004)
Pro žáky s nízkým sociálně kulturním postavením je důležitým podpůrným opatřením
možnost bezplatného zapůjčení učebnic a učebních textů z fondu učebnic, který na základě
školského zákona zřizuje ředitel střední školy.
Žáci

ohrožení

sociálně

patologickými

jevy

mohou

využívat

služeb

poradenských

pracovníků, zejména školního metodika prevence (vyhledávání a orientační šetření žáků
s rizikem

či projevy

participace

na

sociálně

sledování

patologického

úrovně

rizikových

chování,

spolupráce

faktorů,

vedoucích

s třídními
k rozvoji

učiteli,
sociálně

patologických jevů) (příloha k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) příp. střediska výchovné péče.
Adolescentům s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou poskytuje péči
diagnostický

ústav,

který

plní

podle jeho

potřeb

úkoly

diagnostické,

vzdělávací,

terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační. Po zpravidla 8 týdnech
pobytu

umístí

adolescentům

klienta

do zařízení,

jakým je

např. dětský

domov

zajišťující péči

s nařízenou ústavní výchovou, kteří nemají závažné poruchy

chování.

Vzdělávají se ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Dalším zařízením je
výchovný ústav, který pečuje o adolescenty se závažnými poruchami chování, u nichž byla
nařízena

ústavní

výchova

nebo

uložena

ochranná

výchova.

Plní

úkoly

výchovné,

vzdělávací a sociální. Při výchovném ústavu může být zřízena střední škola. Adolescentům
propuštěným z ústavní výchovy pomáhá při jejich integraci do společnosti
výchovné péče. (zákon č. 109/2002 Sb.)
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Žáci s postavením azylanta mohou být v některých předmětech ěi jejich

částech 1 '

vzděláváni dvojjazyčně, a to v jazyce českém a jazyce příslušné národnostní menšiny.
Pokud se do dané střední školy přihlásí nejméně 12 žáků s příslušností k národnostní
menšině, lze zřídit třídu, kde se bude vzdělávat v příslušném jazyce, příp. také školu
s jazykem národnostní menšiny a to za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru
naplněny nejméně 15 žáky s příslušností k národnostní menšině. Pokud žák plnil povinnou
školní docházku v zahraniční škole, promíjí se mu při přijímacím řízení zkouška z českého
jazyka. Je-li znalost českého jazyka nezbytná, ověřuje se rozhovorem, (zákon č. 561/2004

Musí být ředitelem a se s o u h l a s e m zřizovatele s t a n o v e n o a z a n e s e n o ve školním v z d ě l á v a c í m p r o g r a m u ,
(školský z á k o n )
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3. U č i t e l é s t ř e d n í c h

3.1 Kvalifikace

škol

učitelů středních

škol

V profesi učitelů se kvalifikace vytváří jednak na základě formálního vzdělávání, které
podrobněji rozebírám níže a dále na základě praktických zkušeností při výkonu povolání.
Pojem kvalifikace se do značné míry překrývá ještě s jedním pojmem, tím je pedagogická
způsobilost. Kvalifikace pedagogů je jednoznačně dána. zatímco pedagogická způsobilost
má širší obsah i závažnost. Průcha (2002. s. 32) ji definuje jako „něco. co se nenabývá
pouze studiem, přípravou, nýbrž i to, jak je daný pracovník osobnostně vybaven pro
vykonávání činností učitele". Konkrétně lze mezi

vlastnosti osobnosti, které jsou pro

pedagoga důležité, zařadit: „demokratický vztah k žákům, porozumění pro jednotlivce,
trpělivost, široké zájmy, osobní vhled a přívětivé chování, spravedlnost, smysl pro humor,
charakternost a důslednost, chápání obvyklých problémů žáků, přizpůsobivost, užívání
pochval a uznání spíše než trestů a učitelské mistrovství." (Čáp. Mareš, 2007. s. 266)
Učitelé v š e o b e c n ě vzdělávacích předmětů
Podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb.. o pedagogických pracovnících získává učitel všeobecně
vzdělávacích předmětů střední školy odbornou kvalifikaci vysokoškolským

vzděláním

získaným

v

studiem

v

akreditovaném

magisterském

studijním

programu

oblasti

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední
školy, nebo 2. stupně základní školy a střední školy, nebo jen 2. stupně základní školy příp.
ve studijním oboru, který odpovídá charakteru předmětu, a vysokoškolským vzděláním
získaným

studiem

v

akreditovaném

bakalářském

studijním

programu

v

oblasti

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední
školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy.
Učitel cizích jazyků získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným
studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických nebo
společenských věd zaměřené na cizí jazyky vysokoškolským vzděláním v akreditovaném
bakalářském
v programu

studijním

programu

celoživotního
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vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízením dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. ( § 1 2 tohoto zákona)
Učitelé o d b o r n ý c h p ř e d m ě t ů a praktického v y u č o v á n í
Učitel odborných předmětů získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským

vzděláním

v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy, nebo studijního oboru, který
odpovídá charakteru předmětu, a vysokoškolským vzděláním, které je zaměřené na
přípravu učitelů, a to v akreditovaném bakalářském studijním programu, nebo v programu
celoživotního vzdělávání, nebo studiem pedagogiky viz výše.
Učitel praktického vyučování získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném studijním programu daného studijního oboru a
vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu, platí totéž
jako u učitele odborných předmětů. Zde je možnost i vyššího odborného vzdělání, nebo
středního vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru, a dále vysokoškolského vzdělání
v akreditovaném bakalářském studijním programu, viz výše a s praxí v oboru v délce
nejméně 3 let.14
Učitel praktického vyučování zdravotnických studijních oborů musí mít také způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání v oboru, který vyučuje.
Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným pro učitele
praktického vyučování a středním vzděláním s výučním listem získaným

středním

vzděláváním v daném oboru vzdělání.
Vzdělává-li učitel ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, je odborná kvalifikaci stejná, viz výše a dále pak studuje vysokou školu a
zaměřuje se na speciální pedagogiku a to v akreditovaném bakalářském studijním
programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání, (zákon č. 563/2004 Sb.)

14

Praxe platí
vzdělávacím

u učitelů

programu

v

se středním
oblasti

vzděláním

pedagogických

s maturitou
věd

a studiem

uskutečňovaném

pedagogiky
zařízením

v

akreditovaném

dalšího

pedagogických pracovníků.
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3.2 Kompetence

učitelů středních

škol

Kompetence učitele jsou definovány jako „soubor profesních dovedností a dispozic,
kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání". (Průcha.
Walterová. Mareš. 2003. s. 103)
Vašutová (2001) vymezuje konkrétně tyto kompetence: oborově předmětové, didaktické a
psychodidaktické,
psychosociální

obecně

pedagogické,

a komunikativní,

diagnostické

manažérské

a

a normativní,

intervenční,
profesně

a

sociální,
osobnostně

kultivující. Mezi ostatní předpoklady pak zahrnuje: psychickou odolnost a fyzickou
zdatnost, dobrý aktuální zdravotní stav a mravní bezúhonnost.
Kompetence oborově předmětové
Kompetence zahrnují osvojení systematické znalosti aprobačního oboru v rozsahu a
hloubce střední odborné školy/středního odborného učiliště a schopnost transformovat
poznatky příslušných oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Učitel má být
dále schopen vytvářet mezipředmětové vazby, vyhledávat a zpracovávat informace, užívat
informačních a komunikačních technologií a transformovat metodologii poznání daného
oboru do způsobu myšlení žáků v daném předmětu. Učitel odborných předmětů má navíc
umět aplikovat praktickou zkušenost z oboru do vzdělávacího obsahu předmětu.
Kompetence didaktické a psychodidaktické
Učitel má ovládat strategie vyučování a učení v teoretické i praktické rovině ve spojení
s psychologickými znalostmi, být schopen užívat základního metodického repertoáru a
přizpůsobit jej individuálním potřebám žáků. Dále má mít také přehled o vzdělávacích
programech v rámci střední školy a umět s nimi pracovat. Správně má také užívat nástrojů
hodnocení vzhledem k individualitám žáka.
Kompetence obecně pedagogické
Učitel má ovládat procesy a podmínky výchovy v rovině teoretické a praktické spojené
s hlubokou znalostí jejich psychologický, sociálních a multikulturních aspektů, orientovat
se v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí vzdělávacích soustav, být schopen
podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků a mít znalosti o právech žáka a respektovat

Kompetence diagnostické a intervenční
V této oblasti kompetencí má učitel zvládnout použít prostředky pedagogické diagnostiky
ve vyučování, být schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení a umět
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přizpůsobit výběr učiva a metod vyučování jejich možnostem, mít schopnost rozpoznat
sociálně patologické projevy žáků, šikanu, týrání apod, a znát možnosti jejich prevence a
nápravy. Rovněž má ovládat prostředky k zajištění kázně ve třídě a umět řešit školní
výchovné situace a problémy a zvládnout také vedení žáků nadaných.
Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní
Učitel má ovládat prostředky utváření příznivého pracovního klimatu ve třídě a také
prostředky socializace žáků a pedagogické komunikace ve třídě, orientovat se v náročných
sociálních situacích, znát možnosti a meze vlivu mimoškolního prostředí, vrstevníků a
médií na žáky. rovněž má efektivně komunikovat a spolupracovat s rodiči a dalšími
partnery školy.
Kompetence manažérské a normativní
Pedagog

má disponovat

základními

znalostmi

o zákonech

a dalších

dokumentech

vztahujících se k výkonu jeho profese a aplikovat je ve výuce, orientovat se ve vzdělávací
politice, mít znalosti o podmínkách a procesech fungování školy, ovládat

základní

administrativní úkony spojené s evidencí žáků a jejich vzdělávacích výsledků. Dále sem
patří také schopnost organizovat mimovýukové aktivity žáků, vytvářet projekty na úrovni
institucionální spolupráce včetně zahraničí, ovládat způsoby vedení žáků a vytvářet
podmínky pro spolupráci ve třídě.
Kompetence profesně a osobnostně kultivující
Kompetence zahrnují učitelovi znalosti všeobecného rozhledu, tedy filozofické, kulturní,
politické, právní a ekonomické, dále schopnost vystupovat jako reprezentant profese na
základě osvojení zásad profesní etiky učitele. Má mít rovněž osobností předpoklady pro
kooperaci

s kolegy ve sboru, být schopen sebereflexe na základě sebehodnocení a

hodnocení různými subjekty a reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků.
Na základě tohoto dlouhého výčtu kompetencí, které má učitel mít, si někteří autoři
pokládají otázku, zda pod pojem kompetence učitele nejsou vkládány požadavky na tak
rozsáhlé a různorodé činnosti a dispozice k nim. že je může učitel sotva uskutečnit a
skloubit se stávající edukační realitou na školách a jeho přirozenou fyzickou a psychickou
kapacitou. (Průcha. 2002) Uvádím proto další autory (Čáp. Mareš, 2007). kteří nabízí
požadavky vyplývající ze základních úkolů učitele - výchovného a vzdělávacího. Jedná se
o osvojení si příslušného oboru a rovněž i pedagogických a psychologických poznatků,
metod a způsobů myšlení, potřebných pro poznání žáků. Dále by měl učitel pečovat
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o pomůcky a didaktickou techniku, realizovat adekvátní interakci a komunikaci se žáky,
jejich rodiči, ostatními učiteli i nadřízenými, organizovat vlastní činnost i činnost druhých
žáků ve třídě a také dbát o své tělesné a duševní zdraví a soustavně poznávat a korigovat
sám sebe. Autoři uvádí též. účast učitele na kulturním či sportovním životě i mimo školu,
což se týká hlavně menších měst a obcí.

3.3 Pracovní zátěž a stres v učitelské

profesi

Učitelství je svou povahou stresovým zaměstnáním. Stresem do určité míry trpí velké
procento pedagogů, neboť je na ně kladeno mnoho nároků - žáky, kolegy, rodiči, politiky,
vedoucími pracovníky. Je téměř nemožné všem vyhovět. Učitelé jsou neustále vystaveni
požadavku udržet ve třídě kázeň, potýkají se se špatným chováním žáků. velkým počtem
žáků ve třídě. Pro svou práci mají často nedostatek pomůcek a dalších potřeb. (Průcha,
2002) Nemají jasně vymezené hodiny k výkonu své práce. Mnohdy si práci nosí domů,
omezují tím možnost odpočinku. Jsou vystaveni kritice rodičů, ředitelů škol. inspektorů a
dalšími. Mají nedostatek příležitostí k pravidelnému dalšímu vzdělávání, přitom se od nich
očekává znalost vždy nových moderních trendů vyučování a také nových vzdělávacích
programů, aktuálně nyní rámcových vzdělávacích programů, s čím je také spojena tvorba
školních vzdělávacích programů.
Učitel je tedy vystaven těmto stresorům a přitom má malou či žádnou příležitost získat
podporu zvenčí. Jelikož je celý den relativně izolován s žáky ve třídě, tedy od ostatních
dospělých, má malou možnost požádat o radu kolegů při vzniklých potížích. Fontana
(2003) proto uvádí, že učitelství je vlastně osamělé povolání. Přitom právě vzájemné
sdělování nesnází podobného charakteru může velmi pomoci vyrovnat se se stresem. Další
možností je pomoc odborníků pracujících v poradenství. V učitelské profesi je ovšem
nedostatek takovýchto prostředků, proto si pak většinou každý musí poradit sám.
O s o b n o s t n í faktory související se s t r e s e m v učitelské profesi
Podle Fontány (2003) se projevuje těsná korelace mezi neuroticismem a vysokou úrovní
stresu a také mezi introverzí a stresem. Prostředí, kde působí mnoho proměnných, činí
člověka zranitelným s obecným sklonem k úzkosti. Také prostředí školní třídy se sociální
interakcí, stálými a nepředvídatelnými změnami, hlukem a rozmanitostí podnětu je
stresovější pro introverty než pro extraverty. Neznamená to však. že vyšší skóry
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neuroticismu a introverze vedou k tomu. že člověk ve výuce nachází méně uspokojení. Zde
hraje roli také např. náklonnost k mládeži, láska k vyučovacímu předmětu apod.
Obecně se udává, že člověka vystavuje nežádoucím účinkům stresu také hosti lita (hněv.
agrese, netrpělivost s druhými). Frustrace a konflikty se v učitelské profesi vyskytují často
a tak snadno aktivují tento osobnostní rys u lidí. kteří k němu mají sklon. Ohroženy jsou
tedy zejména osoby, které patří do osobnostního typu A1 \
V souvislosti s problematikou stresu a zátěže v učitelské profesi prokazují odborníci
existenci jedné psychické schopnosti, která je označována termínem odolnost (hardiness).
Definována je podle autorů Vašiny a Valoškové (1998) jako „slitina" tří osobnostních
vlastností. Jimi je:
•

přesvědčení jedince, že je schopen ovlivňovat události ve svém životě a okolí;

•

schopnost ztotožnit se se sebou samým, s vlastní existencí, s tím. co jedinec dělá, a
nacházet v tom smysluplnost;

•

přesvědčení, že změny a životní události nejsou jenom hrozbou, ale i výzvou pro
další rozvoj.

Vzhledem k charakteru a intenzitě zátěže v této profesi hraje úroveň odolnosti velkou roli.
Jiní autoři -

Řehulka, Řehulková (1999) dále objevují existenci vztahů mezi touto

dispozicí a charakteristikami osobnosti, které fungují jako „nárazníkové faktory" působící
proti nepříznivým účinkům zátěže. Dospívají k závěru, že ve vztahu učitel a zátěž je třeba
studovat základní osobností charakteristiku učitele, která modifikuje efekt dalších faktorů
podílejících se na tomto vztahu. Můžeme tedy říci. že: „vlastnosti dobrého učitele jsou
především zakotveny v jeho vrozených predispozicích, kdežto přípravné vzdělávání asi
nemůže tento vrozený předpoklad k profesi podstatně ovlivnit 1 6 ". (Průcha. 2002, s. 72)

Syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření (burn-out syndrome) je definován jako: „ztráta profesionálního zájmu
nebo osobního zaujetí u příslušníka některé z pomáhajících profesí, nejčastěji je spojen se
ztrátou činorodosti a poslání". (Hartl. Bartlová, 2000, s. 586) U těchto profesí bývá

l?

O s o b n o s t í typ A se v y z n a č u j e ..vysokou soupeřivostí, netrpělivostí, p o c h y b o v á n í m o sobč. hněvivostí a

n e s c h o p n o s t í uvolnit se". ( F o n t a n a . 2003, s. 372)
"' Jde o p s y c h i c k o u v y b a v e n o s t , nikoli teoretické znalosti n a b ý v a n é studiem. (Průcha, 2 0 0 2 )
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poměrně častým problémem, k jejich zástupcům patří především ošetřovatelé, sociální
pracovníci, psychologové, lékaři, ale právě také vychovatelé či učitelé.
Syndrom vyhoření vzniká pozvolna. Učitel je nejprve svou prací nadšen, pracuje s elánem.
Má velká a mnohdy

nerealistická očekávání.

Práce ho zcela naplňuje,

zanedbává

volnočasové aktivity. Později nadšení opadá. Dotyčný zjistí, že jeho profese má svá
omezení a že ne všechny ideály půjdou naplnit. Má pocity frustrace při řešení otázky
efektivity a smyslu vlastní práce, protože se opakovaně setkává s nespolupracujícími žáky
a dalšími překážkami. Mohou se vyskytnout také spory s nadřízenými

i počínající

emocionální a fyzické potíže. Po déledobější frustraci přichází stadium apatie, jelikož na
frustrující situace nemá dotyčný vliv (ať už domněle nebo objektivně). Učitel začíná
vnímat své povolání jen jako zdroj obživy, dělá pouze to, co musí. a odmítá jakékoli
moderní trendy a jiné inovace. Vyhýbá se rozhovorům se spolupracovníky. Nakonec pak
nastává období emocionálního vyčerpání, depersonalizace a pocitu ztráty smyslu.
Hlavními příznaky syndromu vyhoření tedy jsou:
•

depersonalizace

•

emoční vyčerpání

•

pokles osobní výkonnosti a úspěšnosti

Depersonalizace se projevuje odstupem od příjemců služeb, tedy žáků. Učitel má tendenci
vidět žáky jako zdroje vlastního negativně prožívaného psychického stavu. Projevuje se
větším odstupem, určitou hostilitou až cynismem. Ubývá angažovanost a snaha pomáhat
problémovým žákům. Omezuje se rovněž kontakt s kolegy.
Emoční vyčerpání lze pozorovat v dlouhodobém pocitu únavy, fyzického a psychického
vyčerpání, projevuje se neschopností zvládat každodenní pracovní povinnosti. Činnost,
kterou pracovník původně dělal rád. se mění. Stává se činností, která j e j vyčerpává. Při
jejím vykonávání pociťuje zatížení, hodnotí ho jako hraniční, překračující jeho síly a
možnosti. Může se dostavit pocit lhostejnosti, potíže se soustředěním,

zapomínání,

sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost a negativní postoje
k sobě i k práci.
Pokles osobní výkonnosti a úspěšnosti se projevuje v pocitu nižší kompetence, nižší
výkonnosti a spokojenosti. Jedinec začíná mít o sobě negativní mínění, ztrácí zájem o svůj
osobní růst. klesají jeho pracovní aspirace. Z práce pak celkově mají pocit zklamání,
marnosti a neúspěchu.
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Mezi projevy syndromu vyhoření lze uvést také fyzické projevy, jakými jsou: nespavost,
nechutenství, žaludeční potíže, bolesti hlavy. zad. snížená výkonnost imunitního systému a
celkové zhoršení somatického stavu. (Fialová. Schneiderová in Řehulka.Řehulková 1998)
Syndromu vyhoření je proto nutné podcházet. Mezi základní preventivní doporučení patří
kvalitní mezilidské vztahy, tedy existence blízkých lidí. Jde hlavně o aktivní naslouchání,
povzbuzování a faktickou i emocionální pomoc v těžkých situacích. Hartl. Hartlová (2000)
uvádí dále jako obranu proti vyhoření víru ve smysl poslání a vědomí potřebnosti i toho. že
je vždy možné nalézt něco. na co se lze těšit. Velký význam má také duševní hygiena,
relaxace apod.. viz následující kapitola.

Zvládání zátěže
Psychická zátěž, vyskytující se v učitelské profesi i v dalších povoláních, může být
zvládána různým způsobem. Některé jsou považovány za vhodné, jiné za méně vhodné či
dokonce škodlivé. Průcha (2002) zmiňuje výzkum Řehulky a Řehulkové, kdy učitelé
uvádějí, že používají jako obranu proti zátěži např.: farmakologické prostředky (léky „na
uklidnění"), tabákové výrobky a alkohol, ale také sportovní, zájmovou a rekreační činnost,
úpravu režimu práce a odpočinku, relaxační a meditační techniky a další.
Pro vyrovnání se s psychickou zátěží a stresem se celkově doporučuje pozitivní myšlení a
smysl pro humor. Také učitel by měl umět zasmát se sám sobě. když se něco nedaří. Je-li
totiž schopen brát obtíže s humorem, aniž by prožíval zahanbení a sebezavržení, dokazuje
si tím. že si váží sám sebe. Netrpí pak také vnitřním konfliktem vzniklým z propasti mezi
tím. jaký je a jakou má o sobě představu.
Důležitá pro každého pedagoga je také schopnost sebereflexe, tedy umět poznat a zpětně
zhodnotit své vlastní reakce. Pokud je učitel ochoten zamyslet se nad svým jednáním vůči
žákům, nad tím jakým způsobem s nimi hovoří, co jim říká. má možnost vše zhodnotit a
„vzít své reagování do svých rukou". (Fontana, 2003. s. 373)
Učitelům může pomoci vyrovnat se se stresem také to, budou-li více zkoumat druhé lidi.
zejména žáky a jejich rodiče, a méně ukvapeně jim budou přisuzovat motivy. Každé
jednání žáků není zaměřeno na učitele, resp. proti němu. Pokud je tedy učitel schopen
zkoumat hlouběji celou situaci, vcítit se do žáka a hledat skutečné příčiny např. žákova
nevhodného chování, bude pak ve svém přístupu mnohem objektivnější. Správně bude na
žákovo jednání reagovat a bude také moci zvážit různé alternativy řešení zjištěného
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problému a uplatnit tu nejvhodnější. S tím dále souvisí i větší pravděpodobnost, že se daná
obtíž zmírní či úplně vymizí. (Fontana, 2003)
Závěrem lze říci. že učitelská profese patří k náročným povoláním. Učitel vykonává
vysoce náročný způsob práce ve stálém styku s lidmi, na základě toho je ohrožen
„syndromem

vyhoření".

Je na něj kladeno

mnoho

požadavků

výše

jmenovaných,

souvisejících jak se vzděláním, tak také s jeho osobnostními vlastnostmi. Je třeba si však
uvědomit, že právě učitel patří v životě adolescentů k významným osobám, může na ně
silně působit, ovlivnit je a stát se jim dokonce důležitým modelem, proto by na to neměl
zapomínat. (Čáp, Mareš. 2007)
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4. S p e c i á l n í p e d a g o g i k a v p o d m í n k á c h

inkluzivního

vzdělávání

4.1 Cíl výzkumu,

stanovení

předpokladů

Výzkum Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání si klade za cíl
sledovat aktuální míru adaptace žáků a studentů se zdravotním postižením na podmínky
středoškolského

a

vysokoškolského

studia.

Výzkumným

záměrem

je

zjištění

mj.

informovanosti středoškolské a vysokoškolské mládeže o problematice života a studia
mladých

lidí

se

zdravotním

postižením.

Totéž

se

pomocí

u středoškolských a vysokoškolských pedagogů. Standardizovanými

projektu

zjišťuje

rozhovory se 40

zdravotně znevýhodněnými studenty vysoké školy a 40 studenty (intaktními) tvořícími
kontrolní skupinu provedeme analýzu rozhovorů metodou zakotvené teorie. Tyto výsledky
by měly poskytnout informace o míře adaptace mladých dospělých

se

zdravotním

znevýhodněním na podmínky vysokoškolského vzdělávání. Na těchto informacích lze
rovněž ověřit úspěšnost speciálně pedagogické podpory, zajišťované vysokými školami
formou poradenských pracovišť a následně formulovat návrhy ke zlepšení.
Výzkum probíhá pod záštitou Grantové agentury ČR, jako projekt číslo 406/09/0710.
Koordinátorem projektu je Doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD. Spolupracuje na něm dále
několik pedagogů a studentů katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Statistickou proceduru provádí statistik. Výzkum byl zahájen v roce 2009 a
ukončen bude na konci příštího roku (2011).
V l a s t n í p r á c e - p r ů b ě h a cíl
Moje spolupráce na výzkumu spočívala v oslovení několika středních škol zvacím dopisem
(viz příloha č. 5) a následné návštěvě těchto škol. V každé z níže jmenovaných středních
škol jsem

požádala o vyplnění dotazníku

s názvem „Názory a postoje týkající se

zdravotního postižení" vždy jednu třídu. Vybírala jsem z maturitních ročníků různých
oborů daných škol. Sběr dotazníků byl zahájen v listopadu 2008 a ukončen v dubnu 2009.
Po sebrání stanoveného počtu dotazníků (kolem 150 ks) jsem sepsala zprávu z průběhu
šetření (zápis o celkovém počtu dotazníků, počtu dotazníků z jednotlivých škol a oborů.

Daniela I .echnerová

53

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
demografické rozdělení). Následovalo

statistické zpracování

údajů, po němž jsem

analyzovala a interpretovala dané výsledky, učinila závěry z výzkumného šetření.
Cílem vlastní práce je rozpoznat postoje žáku středních škol vůči integraci osob se
zdrav otním postižením do hlavního vzdělávacího proudu a na základě jejich analýzy hledat
možnosti podpory při jejich vzdělávání.
Stanovení předpokladů
Před zahájením výzkumu byly stanoveny následující předpoklad)':
•

1. předpoklad: Ženy si častěji myslí, že učitel v běžné třídě je kompetentní a
připraven pro výuku žáků s postižením, než muži.

•

2. předpoklad: Myšlence, že učitel v běžné třídě je kompetentní a připraven pro
výuku žáků s postižením, jsou více nakloněni žáci studující gymnázium než žáci ze
škol středních odborných či středních odborných učilišť.

•

3. předpoklad: S tvrzením, že žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni
speciálními pedagogy než učiteli běžných tříd. budou méně souhlasit ženy než muži.

•

4. předpoklad: Gymnazisté nejméně vyjadřují myšlenku, že žáci s postižením budou
efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než učiteli běžných tříd, oproti žákům
středních odborných škol a učilišť.

•

5. předpoklad: Ženy méně souhlasí, že integrace žáků s postižením bude vyžadovat
zásadní změny ve způsobech práce v běžných třídách, než muži.

•

6. předpoklad: Žáci studující gymnázium se vyjadřují nejvíce nesouhlasně k tvrzení,
že integrace žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech práce
v běžných třídách, oproti žákům ze středních odborných škol a středních odborných
učilišť.

4.2 Metody výzkumu a charakteristika

zkoumaného

vzorku

Metody výzkumu
Při výzkumu jsem využila metod: analýzy odborné literatury, rozhovoru s žáky a učiteli,
pozorování a dotazníku, který jsem distribuovala do zmíněných středních škol. Dále pak
byla použita statistická procedura, která je pro kvantitativní výzkum charakteristická.
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Dotazník
Popis dotazníku
Dotazník ..Názory a postoje týkající se zdravotního postižení" je zaměřen na vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obecně, bez specializace na určitý konkrétní
druh. typ postižení. Dotazník se skládá ze dvou částí - úvodní a hlavní části s tvrzeními
týkajícími se názorů na integraci žáků/studentů s postižením.
Úvodní část dotazníku obsahuje otázky týkající se věku, pohlaví, názvu studované střední
školy a studijního oboru. Dále jsou zde dotazy na témata kurzů, seminářů či konferencí
v oblasti výchovy a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých se
daná osoba zúčastnila v posledních pěti letech a na osobní zkušenosti se spolužákem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
V hlavní části dotazníku o názorech na integraci žáků s postižením byla použita Opinions
Relative to Integration (OR1) scale, která se skládá z 25 položek a u každé z nich má
dotazovaný označit obsah i sílu svého postoje na šestibodové škále:
•

zásadně nesouhlasím (-3)

•

spíše nesouhlasím (-2)

•

částečně nesouhlasím (-1)

•

částečně souhlasím (+1)

•

spíše souhlasím (+2)

•

zásadně souhlasím (+3).

Výroky se týkají prospěšnosti integrace a jejího vlivu na vývoj, chování a rozvoj znalostí
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tzv. běžné třídě, jakož i vlivu integrace
těchto žáků na žáky intaktní. Dále se pak hodnotí připravenost a kompetentnost učitelů
běžných škol pracovat s žáky s postižením a efektivita vzdělávání speciálními pedagogy,
na což se zaměřím. Dotazník uvádím v příloze č. 6.

Úskalí

dotazníku

Zásadní obtíže při vyplňování dotazníku vzešli především z častého dotazu na nekonkrétní
určení „žáků, kteří mají být integrováni". Tvrzení, která se týkají obecně všech žáků
s postižením, se zdají být příliš zjednodušená, a tudíž byl problém stanovit jednoznačně
názor na ně. Někteří respondenti viděli rozdíly ve svých postojích na integraci v závislosti
na typu a stupni postižení.
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Další námitkou bylo. že na každého žáka působí integrace jinak, což opět souvisí s typem a
stupněm postižení, tedy nelze jednoznačně souhlasit či nesouhlasit

s tvrzením,

že

například: ..Integrace do běžné třídy bude pro žáka/studenta s postižením impulsem, který
napomůže jeho vzdělání" nebo že: „Umístění ve speciální třídě je prospěšné z hlediska
sociálního a emocionálního vývoje žáka/studenta s postižením."
Nejednoznačný byl také pojem „liberální atmosféra". Každý si pod tím prý může
představit něco jiného. U některých žáků jsem se setkala s neznalostí významu slov
integrace, interakce, kompetentní a také speciální vzdělávací potřeby. Největší potíže jim
činila věta: „Integrace nabízí interakci smíšených skupin, což pomůže rozvíjet porozumění
a přijetí rozdílnosti mezi žáky/studenty".
Úskalím byl rovněž výrok s dvojitým záporem, který ztěžuje jeho pochopení, a tudíž může
při jeho potvrzení či nesouhlasu dojít k chybě. Konkrétně se jedná o položku: „Integrace
žáka/studenta

s postižením

neovlivní

jeho

nezávislost".

Obtíže

vidím

i

v jejím

vyhodnocování.
Celkově lze říci, že spolupráce se žáky středních škol byla výborná, z jejich strany jsem se
setkala s ochotou a vstřícností. Po vyřešení obtíží, objasnění významů některých slov
dotazník vždy všichni přítomní vyplnili. Žádný žák se nerozhodl

nespolupracovat.

Návratnost dotazníků byla 100%.
Charakteristika z k o u m a n é h o v z o r k u
Vlastní výzkumné šetření zaměřené na střední školy (střední odborné školy a střední
odborná učiliště) bylo realizováno v městě Kladně, které jsem si vybrala proto, že zde od
dětství žiji a poměrně dobře ho znám.
Cílovou skupinou byli žáci maturitních ročníků níže jmenovaných středních škol.
Vlastní výzkumné šetření jsem prováděla ve třech středních školách:
•

střední odborné učiliště

•

střední hotelová škola

•

střední průmyslová škola

Další střední školy:
•

gymnázia

Setřením zde se zabývala studentka Nováková z Pedagogické fakulty UK v Praze.
Zaměřila se na pražská gymnázia.
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Počet získaných
Střední školy
dotazníků od žáku
69

střední odborné učiliště
střední odborné školy:

74

střední hotelová škola
střední průmyslová škola

69

gymnázia

212

Celkem
Tabulka 5: Počty vybraných
Žáci se speciálními

dotazníku

vzdělávacími

potřebami

Střední odborné učiliště navštěvuje 7 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve
střední hotelové škole je to dokonce téměř 10 %. Nejméně těchto žáků studuje střední
průmyslovou školu, jsou to necelá 3 %. Přesné počty žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v daných školách ukazuje tabulka číslo 6. Údaje jsem získala od výchovných
poradců jednotlivých škol 17 , odpovídají školnímu roku 2008/2009.

Ú d a j e však nebyly součástí šetření p o m o c í dotazníku, proto nedošlo k j e j i c h statistickému zpracování.
Dále se však na ně o d k a z u j i v závěrech v ý z k u m u , neboť se d o m n í v á m , že hrají určitou roli v postojích žáků
vůči integraci.
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Střední škola

v

Záci se speciálními

Celkový

vzdělávacími

počet žáků

potřebami

školy

Střední

SPU

odborné

sluchové

Záci se speciálními
vzdělávacími potřebami vyjádření v procentech

42
620

7 %

248

10 %

550

3 %

1
učiliště

postižení
SPU
23

Střední
zrakové

1

hotelová škola
postižení
Střední

SPU

průmyslová

tělesné

15
1
škola

postižení

Gym názia

není známo

Tabulka 6: Počty žáku se speciálními

4.3 Analýza a interpretace

vzdělávacími

výsledků

potřebami

výzkumu

Pohlaví respondentů
Od žáků se získalo celkem 212 dotazníků, viz tabulka č. 5. Téměř v 65 % šlo o ženy. viz

Graf 1: Poli la ví žák ň
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Ve středním odborném učilišti bylo z celkového počtu 69 dotazníků téměř 83 % žen.
Naopak ve střední hotelové škole bylo z celkového počtu 20 dotazníků od žáků pouze 30
% žen. A ve střední průmyslové škole byl poměr mužů a žen téměř vyrovnaný. Celkový
počet dotazovaných žáků v této škole byl 54. IJ gymnázií představovaly ženy 62 %
z celkového počtu 69 dotazníků. Pohlaví žáků u jednotlivých škol ukazují grafy č. 2 - 5.

Graf 2: Pohlaví žáků středního

odborného

Graf 3: Pohlaví žáků střední hotelové
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Graf 4: Pohlaví žáků střední průmyslové

Zeny

školy

Pohlaví žáků gymnázia

Muži
38%

Graf 5: Pohlaví žáků

gymnázia

Věk respondentů
Věkově spadali pouze tři dotazovaní žáci do kategorie 21 až 29 let, z toho jeden žák
navštěvoval střední odborné učiliště a dva žáci gymnázium. Téměř 99 % žáků tedy
dosahovalo věku méně než 20 let. viz graf č. 6.
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Věk žáků

Graf 6: Věk žáků
N á z o r y na i n t e g r a c i ž á k ů s p o s t i ž e n í m
Z hlavní

části

dotazníku,

zpracované

statistikem,

jsem

zvolila

výroky

týkající

se

kompetentnosti, vzdělání a práce pedagogů v běžných a ve speciálních třídách:
•

1. Učitel v běžné třídě je kompetentní pracovat se žáky s postižením.

•

2. Učitel

v běžné třídě je dostatečně

vzdělán

a připraven

pro výuku

žáků

s postižením.
•

3. Žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než učiteli
běžných tříd.

•

4. Integrace žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech práce
v běžných třídách.

U výroku: „učitel v běžné třídě je kompetentní pracovat se žáky s postižením." se dotázaní
celkově přiklonili k neutrální až částečně nesouhlasné variantě na hodnotící škále (-0,41).
Zatímco muži nejčastěji využili k odpovědi hodnotu „částečně souhlasím", mezi ženami
naopak převažovala varianta „zásadně nesouhlasím". Muži nesouhlasili v 50 % a ženy
v 61.5 %. Celkově nesouhlasilo 1 16 dotázaných, tj. (z 202) 57.4 %. viz graf. č. 7.
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Učitel v běžné třídě je k o m p e t e n t n í p r a c o v a t s e žáky s
postižením.

nesouhlasirmesouhlasirmesouhlasím souhlasím

souhlasím

souhlasím

• Muži ESŽeny

Graf 7: Výrok č. I - odpovědi podle

pohlaví

Pokud porovnáme žáky středních škol. pak se v této otázce odpovědi poměrně shodoval} ,
přičemž žáci gymnázií nesouhlasili v 59,4 %. žáci středních odborných škol v 53.4 % a
žáci středního odborného učiliště dokonce v 60 % případů. Nejčastěji však volili žáci
gymnázií zásadní nesouhlas, žáci středních odborných škol částečný souhlas a žáci
středního odborného učiliště částečný nesouhlas, viz graf č. 8. Hodnoty ukazují
tabulky č. 7 a S.
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Učitel v běžné třídě je kompetentní pracovat se žáky
s postižením.

• SOU 0 S O Š • gymnázia

Graf 8: Výrok č. 1 - odpovědi podle jednotlivých

muži
průměr

škol

ženy

SOU

SOŠ

gymnázia

-0,10

-0.58

-0.36

-0,38

-0,52

1

-3

-1

1

- "ij

-3

-3

modus (nejčastější
hodnota)
min

o

->

o

-3

o

-i

o

max

j->

3

3

3

3

median

0

-1

-1

-1

-1

Tabulku 7: Učitel v běžné třídě je kompetentní
hodnoty
vyjádření
.. 0/

zásadně

spíše

pracovat

částečně

se žáky s postižením

částečně

spíše

-

průměrné

zásadně

nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím souhlasím souhlasím souhlasím

muži

12.5%

15.3%

22.2%

25,0%

19.4%

5,6%

ženy

22.3%

19.2%

20,0%

18,5%

13,1%

6.9%

celkem

34.8%

SOU

15.4%,

16.9%

27.7%

16,9%

16,9%

6.2%

SOŠ

17.8%

17.8%

17,8%

27,4%

15.1%

4.1%

gymnázia

23.4%

18.8%

17,2%

17,2%

14,1%

9,4%

34,5%

Tabulka 8: Učitel v běžné třídě je kompetentní
procentech.
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Výrok:

„učitel

v běžné třídě je dostatečně

s postižením." byl v průměru hodnocen

vzdělán

-0,87, ted\

a připraven

pro výuku

částečně nesouhlasně.

žáků

Celkově

nesouhlasilo 70.8 % dotázaných žáků.
Muži častěji nesouhlasili ( 7 6 %) než ženy (67.c) %), viz graf č.

Učitel v běžné třídě je dostatečně vzdělán a připraven pro
výuku žáku s postižením.

-i——
Celkem

i — — - - - i —1 • • - i — — i —

i——

r

zasadně

spiše

částečně

částečně

spíše

zásadně

nesouhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

• Muži ES Zeny

Graf 9: Výrok č. 2 - odpovědi podle

pohlaví

Z pohledu studované školy byli nejvíce vstřícní žáci středního odborného učiliště, kteří
nesouhlasili v 65.2 %, dále žáci středních odborných škol (69,8 %) nejméně žáci gymnázií
(77.8 %), vi/ g r a f č . 10. Kompletní hodnoty ukazují tabulky č. () a 10.
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Učitel v běžné třídě je dostatečně vzdělán a připraven pro v ý u k u
žáků s postižením.

celkem

zásadné
nesouhlasím

spíSe
nesouhlasim

částečné
nesouhlasím

částečné
souhlasím

spiše
souhlasím

zásadné
souhlasím

• S O U ^ S O Š • gymnázia

Graf 10: Výrok č. 2 - odpovědi podle jednotlivých
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Tabulka 9: Učitel v běžné třídě je dostatečně
s postižením - průměrné
hodnoty.
vyjádření
v %

zásadně

spíše

vzdělán a připraven

částečně

částečně

->

pro výuku

spíše

žáku

zásadně

nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím souhlasím souhlasím souhlasím

muži

22.5%

21,1%

32,4%

8,5%

14.1%

1.4%

ženy

1 8.3%

29.8%

19.8%

16.8%

9,9%

5.3%

celkem

19.8%

26,7%

24.3%

13,9%

11.4%

4.0%

SOU

13,6%

25.8%

25,8%

19.7%

10,6%

4.5%

sos

19.2%

30,1%

20.5%

12,3%

15,1%

2.7%

gymnázia

27.0%

23.8%

27,0%

9,5%

7,9%

4.8%

Tabulka 10: Učitel v běžné třídě je dostatečně
s postižením - vyjádření v procentech.
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U výroku, že: ..žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než
učiteli běžných tříd." se výsledná hodnota souhlasu dostala k v průměru k 1.48. Celkově
souhlasilo 81 % dotázaných žáku.
Rozdíly v odpovědích z pohledu pohlaví nejsou příliš významné. U obou byl nejčastější
zásadní souhlas. Muži souhlasili v 81.7 % a ženy v 80,6 % z dotázaných, viz. g r a f č . 1 1.

Žáci s postižením b u d o u efektivněji vzděláváni
speciálními p e d a g o g y než učiteli běžných tříd.

n — — i — —
Celkem

i——

i "—

i

zásadně

spiše

částečně

částečně

spiše

zásadné

nesouhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

• Muži S Z e n y

Graf II: Výrok č. 3 - odpovědi podle

pohlaví

Větší rozdíly jsou /. pohledu studované školy. Nejméně souhlasí s tvrzením žáci středního
odborného učiliště (1.16). následují gymnazisté (1,32) a žáci středních odborných škol
(1.99). Nejčastější hodnotou odpovědí u všech skupin je „zásadně souhlasím" (u žáku
středních škol dokonce téměř v 50 % případů, více viz g r a f č . 12). kromě žáků gymnázií,
kteří nejčastěji uvedli částečný souhlas. Hodnoty vidíme v tabulce č. 11 a 12.
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Žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními
pedagogy než učiteli běžných tříd.

celkem

zásadně
spíše
částečně
nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím

částečné
souhlasím

spiše
souhlasím

zásadné
souhlasím

• S O U ^ S O Š • gymnázia

Graf 12: Výrok č. 3 - odpovědi podle jednotlivých
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Tabulku 11: Žáci s postižením budou efektivněji
učiteli běžných tříd - průměrné
hodnoty.
vyjádření
v %

zásadně

spíše

částečně

částečně

pedagogy

spíše

než

zásadně

nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím souhlasím souhlasím souhlasím

muži

0.0%

7.0%

11,3%

19,7%

25.4%

36,6%

ženy

0.8%

3.1%

15,5%

21,7%

24,0%

34,9%

celkem

0.5%

4,5%

14,0%

21,0%

24,5%

35,5%

SOU

1.5%

4,5%

21,2%

19,7%

22,7%

30,3%

SOS

0.0%

5.6%

4,2%

16,7%

25.0%

48,6%

gymnázia

0.0%

3.2%

17,7%

27,4%

25,8%

25,8%

Tabulka 12: Žáci s postižením budou efektivněji
učiteli běžných tříd - vyjádření v procentech.
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Výrok vztahující se k oblasti zásadních změn ve způsobech práce v běžných třídách při
integraci žáků s postižením se setkal s výsledkem 1.22. Celkově souhlasilo 162 dotázaných
žáku. tj. (z 202) 80.2 %.
Muži v průměru více souhlasí (1.31) než ženy (1.18). Vyjádření v procentech zobrazuje
g r a f ě . 13.

Integrace žáků s postižením bude vyžadovat z á s a d n í
změny ve z p ů s o b e c h práce v běžných třídách.

Celkem

zásadně

spiše

částečně

spíše

zásadné

nesouhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

souhlasím

• Muži U Ž e n y

Graf 13: Výrok č. 4 - odpovědi podle

pohlaví

Žáci středního odborného učiliště souhlasí nejvíce ze všech dotázaných

škol, tedy

v 85,8 %(s průměrnou hodnotou 1,33). Za nimi následují žáci gymnázií (1,19). kteří
souhlasí 81 % a žáci středních odborných škol v 75.4 %(s průměrnou hodnotou 1,13). viz
graf č. 14. Kompletní hodnoty viz tabulka č. 13 a 14.
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Integrace žáků s postižením bude vyžadovat z á s a d n í změny ve
z p ů s o b e c h práce v běžných třídách.
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Graf 14: Výrok č. 4 - odpovědi podle jednotlivých
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Tabulka 13: Integrace žáku s postižením bude vyžadovat
práce v běžných třídách - průměrné
hodnoty.

zásadní změny ve

vyjádření

částečně

v %

zásadně

spíše

částečně

spíše

způsobech

zásadně

nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím souhlasím souhlasím souhlasím

muži

1,4%

7,0%

11,3%

22,5%

33,8%

23,9%

ženy

1,5%

7,6%

10,7%

31,3%

26.7%

22,1%

celkem

2,9%

14,6%

SOU

1,5%

3,0%

10,6%

31,8%

30,3%

22,7%

SOS

2,7%

8,2%

13,7%

24,7%

21,9%

28.8%

gymnázia

0,0%

11,1%

7,9%

28,6%

36,5%

15,9%

22,0%

53,8%

60,5%

Tabulka 14: Integrace žáku s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve
práce v běžných třídách - vyjádření v procentech.
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Interpretace výsledků, ověření předpokladů
•

1. předpoklad: Ženy si častěji myslí, že učitel v běžné třídě je kompetentní a
připraven pro výuku žáků s postižením, než muži.

Tento

předpoklad

se týkal

výroku

č.

1 a 2. Rozborem

výroku j s m e

zjistili, že

s kompetentností pedagogů pro výuku žáků s postižením častěji souhlasí muži (v 50 %)
než ženy (jen v 38.5 %). naopak pro připravenost na výuku se častěji souhlasně vyjadřují
ženy (32.1 %) než muži (24 %).
1. předpoklad se tedy nepotvrdil.
•

2. předpoklad: Myšlence, že učitel v běžné třídě je kompetentní a připraven pro
výuku žáků s postižením, jsou více nakloněni žáci studující gymnázium než žáci ze
škol středních odborných či středních odborných učilišť.

Tento předpoklad se týkal opět výroku č. 1 a 2. jeho analýzou j s m e zjistili, že žáci
gymnázií se vyjadřují nejvíce nesouhlasně k otázce kompetentností (s průměrnou hodnotou
-0.52). i k otázce vzdělávání a připravenosti učitelů běžných škol pro práci s žáky
s postižením

(s

průměrnou

hodnotou

-1.16).

Žáci

středního

odborného

učiliště

(s průměrnými hodnotami: -0.36 - kompetentnost a -0,61 - připravenost) a středních
odborných škol (s průměrnými hodnotami: -0.38 - kompetentnost a -0.99

připravenost)

nesouhlasí méně. Danou situaci zobrazuje graf č. 15.
Vidíme, že 2. předpoklad se také nepotvrdil.

V ý s l e d e k 2. předpokladu
0
-0,2

1.výrok

2. výrok

-0,4
-0,6
-0,8
-1

-1,2
-1,4
SOU — S O S

Graf 15: Výsledek 2.
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3. předpoklad: S tvrzením, že žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni
speciálními pedagogy než učiteli běžných tříd. budou méně souhlasit ženy než muži.
Tento předpoklad se týkal výroku č. 3. Na základě analýzy jsme zjistili, že ženy
(s průměrnou hodnotou 1.47) jsou tomuto tvrzení nakloněni méně než muži (s průměrnou
hodnotou 1.51).
3. předpoklad se potvrdil.
•

4. předpoklad: Gymnazisté nejméně vyjadřují myšlenku, že žáci s postižením budou
efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než učiteli běžných tříd. oproti žákům
středních odborných škol a učilišť.

Tento předpoklad se týkal opět výroku č. 3. Rozborem jsme zjistili, že žáci středních
odborných škol (s průměrnou hodnotou

1,99) se nejvíce domnívají, že efektivnější

vzdělání mohou žákům s postižením nabídnout speciální pedagogové, v souhlasu je pak
následují gymnazisté (1,32) a žáci středního odborného učiliště (1,16). Situaci názorně
ukazuje graf č. 16.
4. předpoklad se tedy nepotvrdil.

Výsledek 4. předpokladu

SOU H B - S O Š —A—gymnázia

Graf 16: Výsledek 4.

předpokladu

5. předpoklad: Zeny méně souhlasí, že integrace žáků s postižením bude vyžadovat
zásadní změny ve způsobech práce v běžných třídách, než muži.
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Tento předpoklad se týkal výroku č. 4. Jeho analýzou bylo zjištěno, že ženy se k danému
tvrzení vyjadřují méně pozitivně (s průměrnou hodnotou 1.18), než muži (s průměrnou
hodnotou 1.31).
Vidíme, že 5. předpoklad se potvrdil.
•

6. předpoklad: Žáci studující gymnázium se vyjadřují nejvíce nesouhlasně k tvrzení,
že integrace žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech práce
v běžných třídách, oproti žákům ze středních odborných škol a středních odborných
učilišť.

Tento předpoklad se týká rovněž výroku č. 4, jehož rozborem j s m e zjistili, že nejvíce
s daným výrokem nesouhlasí žáci středního odborného učiliště (s průměrnou hodnotou
1,33), dále následují gymnazisté (s průměrnou hodnotou 1,19) a žáci středních odborných
škol (s průměrnou hodnotou 1. 13). viz graf č. 16.
6. předpoklad se nepotvrdil.
Je

zajímavé, že

v otázce

kompetentnosti

pedagogů

běžných

škol

pracovat

s žáky

s postižením se více a častěji nesouhlasně vyjadřovaly ženy a v otázce připravenosti a
dostatečného vzdělání zase naopak muži. Obě pohlaví se domnívají, že žáci s postižením
budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy, přičemž muži jsou tomuto tvrzení
nakloněni více. Také v otázce zásadních změn ve způsobech práce v běžných třídách při
integraci žáků s postižením se muži přiklánějí kladně více než ženy.
Výsledky ukazují, že z předpokladů, které se týkají pohlaví (tedy 1., 3. a 5. předpoklad) se
2 potvrdily a 1 nikoli. Lze tedy říci, že ženy přistupují k integraci méně negativně než
muži.
Žáci gymnázií se vyjadřují nejvíce nesouhlasně k otázce kompetentnosti, vzdělávání a
připravenosti učitelů běžných škol pro práci s žáky s postižením, žáci středního odborného
učiliště a středních odborných škol nesouhlasí méně, mezi posledními dvěma školami
nejsou větší rozdíly. Žáci středních odborných škol se nejvíce domnívají, že efektivnější
vzdělání mohou žákům s postižením nabídnout speciální pedagogové, v souhlasu je pak
následují gymnazisté a žáci středního odborného učiliště. Nejvíce pozitivně se vyjadřují
k tvrzení o zásadních změnách ve způsobech práce v běžných třídách při integraci žáků
s postižením žáci středního odborného učiliště, dále pak gymnazisté a nakonec žáci střední
odborné školy.
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Předpoklady týkající se názorů žáků jednotlivých škol (tedy 2., 4.a 6. předpoklad) se tedy
nepotvrdili ani v jednom případě. Můžeme tedy konstatovat, že v názoru na integraci žáků
s postižením do běžných škol se žáci zkoumaných středních škol. tedy žáci středního
odborného učiliště, středních odborných škol a gymnázií příliš neliší. 2. předpoklad
týkající se výroků č. 1 a 2 znázorňuje g r a f č . 15. Předpoklady 4. a 6.. které souvisejí s 3. a
4. výrokem zobrazuje g r a f č . 16.
Celkově lze říci, že žáci daných středních škol nevnímají učitele běžných škol jako
dostatečně kompetentní, vzdělané a připravené pro práci s žáky s postižením. Domnívají
se, že efektivněji budou žáci s postižením vzděláváni speciálními pedagogy. Dále se
přiklánějí k názoru, že integrace žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve
způsobech práce v běžných třídách.

4.4 Závěry výzkumu,

doporučení

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit postoje žáků středních škol vůči integraci osob se
zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Z šetření vyplývá, že žáci
středních škol nejsou příliš nakloněni integraci žáků s postižením. Tolerantnější jsou v této
otázce ženy než muži. Mezi žáky jednotlivých středních škol však nevidíme větší rozdíly.
Negativní hodnocení integrace si lze vysvětlit několika důvody. Jednak intaktní žáci nejsou
s problematikou
mnoho

zdravotního postižení dostatečně obeznámeni, celkově nemají příliš

informací. Za

nejvýznamnější překážku

v pozitivním

přijetí

integrace

žáků

s postižením pak považuji nedostatek nebo úplné chybění příkladů dobré praxe. Zjistila
jsem, že na oslovených školách je velmi nízké procento (blížící se nule) integrovaných
žáků s jiným postižením, než jsou specifické vývojové poruchy učení. Žáci tedy nemají
možnost vidět, jak integrace funguje v praxi, celkově tuto situaci nevnímají jako normu,
nemohli ji tedy přijmout, jak se také z výzkumu potvrdilo.
Důležitým faktorem v této věci je rovněž postoj pedagogů, který bohužel nebyl předmětem
širšího zkoumání v rámci této práce. Klíčový problém vidím v určitém strachu při
představě vzdělávání žáka s postižením, nejistotě plynoucí jednak z nedostatečné profesní
vybavenosti, ale i potřebné materiální, personální a další speciálně pedagogické podpory,
které jsem se více věnovala ve 2. kapitole.
Problematika integrace a zejména podpora integrovaných žáků je především otázkou
osobní a profesní vyspělosti a připravenosti učitelů. Důležité je získávání kompetencí
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v rámci jejich vzdělávání

a přípravy

na povolání,

ale také dalšího,

celoživotního

vzdělávání. Učitelé by pak měli být schopni opravdu přijmout inkluzivní vzdělávání, vědět
si rady při práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, umět ho vzdělávat a
připravovat pro život. Za nutné dále považuji, aby vedli žáky intaktní k pochopení
„odlišností", stimulovali je k pozitivním přístupům vůči začlenění osob s postižením do
tzv. běžných tříd a konečně, aby žáci intaktní přijali žáky s postižením a chápali je nejprve
jako rovnocenné spolužáky a partnery a později kolegy a spoluobčany. Jedině užitím
tohoto postupu bude za určitý čas možné mluvit skutečně o inkluzi.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem zkoumala nejprve teoreticky vývojové faktory působící na
mládež v době. kdy studují střední školu, vyčlenila jsem zákonitosti adolescence obecně a
specifika této vývojové fáze u osob se zdravotním postižením. Dále jsem se zabývala
vzděláváním a podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách.
Zaměřila jsem se na integraci, ale věnovala jsem se také školám samostatně zřízeným pro
žáky

se

zdravotním

postižením.

V poslední

kapitole

teoretické

části

jsem

řešila

problematiku učitelů středních škol, kde jsem blíže popsala jejich kvalifikaci, kompetence
a hlavní obtíže, s kterými se potýkají ve své profesi.
Výzkumná část s názvem Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání,
vycházející ze stejnojmenného projektu, který probíhá pod záštitou Grantové agentury ČR
jako projekt číslo 406/09/0710, na němž se účastní několik pedagogů a studentů katedry
speciální pedagogiky PedF UK, je zaměřena na rozpoznání postojů žáků středních škol
vůči integraci osob se zdravotním postižením. Za použití metody analýzy

odborné

literatury, rozhovoru, pozorování a dotazníku proběhlo výzkumné šetření v několika
středních školách. Dotazník jsem osobně distribuovala do kladenských středních škol středního odborného učiliště, střední hotelové a střední průmyslové školy, dále byl šířen do
několika pražských gymnázií. Cílovou skupinou byli žáci maturitních ročníků jednotlivých
oborů zmíněných škol. Po zpracování získaných údajů jsem zjistila několik zajímavých
skutečností. Zeny sice méně věří kompetentnosti pedagogů běžných škol pracovat s žáky
s postižením než muži, ovšem v otázce připravenosti a dostatečného vzdělání j e tomu
naopak. Muži se více než ženy domnívají, že žáci s postižením budou efektivněji
vzděláváni speciálními pedagogy a že způsoby práce v běžných třídách při integraci žáků
s postižením vyžadují zásadních změny. Lze tedy říci. že ženy přistupují k integraci méně
negativně než muži.
Co se týče analýzy odpovědí na základě rozdělení žáků do jednotlivých škol, gymnazisté
se vyjadřují nejvíce nesouhlasně k otázce kompetentnosti, vzdělávání a připravenosti
učitelů běžných škol pro práci s žáky s postižením. Žáci středních odborných škol se zase
nejvíce domnívají, že efektivnější vzdělání mohou žákům s postižením nabídnout speciální
pedagogové. O potřebě zásadních změnách ve způsobech práce v běžných třídách při
integraci žáků s postižením jsou pro změnu nejvíce přesvědčeni žáci středního odborného

Daniela I .echnerová

75

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
učiliště. Mezi žáky jednotlivých škol tedy nejsou významnější rozdíly. Celkově lze říci, že
žáci všech zmíněných středních škol nevnímají učitele běžných škol jako dostatečně
kompetentní, vzdělané a připravené pro práci s žáky s postižením. Domnívají se, že
efektivněji budou žáci s postižením vzděláváni speciálními pedagogy a přiklánějí se
k názoru, že integrace žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech
práce v běžných třídách.
Žáci středních škol tedy nemají pozitivní postoje vůči integraci osob se zdravotním
postižením. Tuto skutečnost si vysvětluji nedostatečnou osvětou a zejména chyběním
příkladů dobré praxe, kdy se žáci osobně nemohli přesvědčit o fungování integrace žáků se
zdravotním postižením.
V závěru pak uvádím doporučení pro fungování inkluzivního vzdělávání. Jako významné
opatření shledávám sociální podporu ze strany žáků, pochopení a přijetí žáků s postižením
žáky intaktními, k čemuž je musí vést a stimulovat pedagogové. V první řadě je tedy třeba,
aby sami učitelé byli v této otázce osobně i profesně vyspělí a připravení. To by jim mělo
poskytnout vzdělávání a příprava na profesi učitele v rámci vysokoškolského studia a dále
pak také celoživotní vzdělávání.
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Resumé
Diplomová práce je zaměřena na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část se věnuje specifikům
vývojového období adolescence, vzdělávání a podpoře žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na středních školách a dále pak jejich učitelům. Praktická část práce vychází
z výzkumu „Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání", který probíhá
pod záštitou Grantové agentury ČR jako projekt číslo 406/09/0710.
Vlastní část tohoto výzkum si klade za cíl zmapovat názory a postoje žáků středních škol
vůči integraci žáků se zdravotním postižením do tzv. běžných škol. Hlavní metodou
výzkumu je dotazník, který distribuuji do kladenských středních škol. Získané výsledky
analyzuji a na jejich základě se pak snažím definovat a popsat možnosti podpory při
vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Summary
The thesis is focused on supporting pupils with special educational needs enrolled in
mainstream schools. The theoretical part deals with the specifics of developmental period
of adolescence, education and support for pupils with SEN in secondary schools and then
their teachers. Practical part is based on research "Special Education in the Conditions of
Inclusive Education", which is held under the auspices of the National Grant Agency of the
Czech Republic (GA ČR), number of project: GA ČR 406/09/0710.
Own part of the research aims to map out the views and attitudes of secondary school
students towards the integration of pupils with disabilities into the so-called mainstream
schools. Research method is a questionnaire distributed to secondary schools Kladno. The
obtained results are analysed and on this basis I try to define and describe the possibilities
of support for pupils with disabilities.
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Graf 12: Výrok č. 3 - odpovědi podle jednotlivých škol
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Graf 13: Výrok č. 4 - odpovědi podle pohlaví
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Graf 14: Výrok č. 4 - odpovědi podle jednotlivých škol
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Graf 15: Výsledek 2. předpokladu
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Graf 16: Výsledek 4. předpokladu
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Přílohy
Příloha č. 1
Tabulka podávající přehled kategorií a skupin ve vztahu k uzpůsobeným

podmínkám

konání společné části maturitní zkoušky.

Skupina I

Žáci

Skupina 11

Skupina III

s přiznaným
uzpůsobením
podmínek
pro konání
MZ
Tělesné

navýšení čas.

navýšení čas. limitu o 100 %;

uzpůsobení

postižení

limitu o 75 %;

formální úpravy zkušební

stejná jako u

(TP)

kompenzační

dokumentace; případně

skupiny II

pomůcky (žáci

obsahové úpravy ve smyslu

+ asistence

pracují se

nahrazení některých úloh.

zkušební

možnost zápisu řešení přímo

dokumentací

do testového sešitu;

bez úprav)

kompenzační pomůcky

Zrakové

navýšení čas.

navýšení čas. limitu o 100 %;

uzpůsobení

postižení

limitu o 75 %;

formální úpravy zkušební

stejná jako u

(ZP)

kompenzační

dokumentace (zvětšené písmo

skupiny II

pomůcky (žáci

vel. 14, 16. 20. 26 b..

+ asistence

pracují se

Braillovo písmo, elektronická

zkušební

verze); možnost zápisu řešení

dokumentací

přímo do testového sešitu;

bez úprav)

obsahové úpravy (včetně
nahrazení některých úloh);
kompenzační pomůcky
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Sluchové

navýšení čas.

navýšení čas. limitu o 100 %;

uzpůsobení stejná

postižení

limitu o 50 %;

formální úpravy zkušební

j a k o skupiny 11

(SP)

kompenzační

dokumentace; možnost zápisu

+ konání

pomůcky:

řešení přímo do testového

modifikované

vyloučen

sešitu: obsahové úpravy

zkoušky

poslech z cizího

(včetně nahrazení některých

z ČJ a AJ pro

jazyka

úloh); kompenzační pomůcky;

neslyšící + +

(žáci pracují se

možnost asistence; vyloučen

tlumočení

zkušební

poslech z cizího jazyka

českého

dokumentací bez

znakového

úprav)

jazyka nebo
dalších
komunikačních
systémů
nezaložených na
českém jazyce

Specifické

navýšení čas.

navýšení čas. limitu o 50 %;

navýšení čas.

poruchy

limitu o 25 %;

formální úpravy zkušební

limitu o 100 %;

učení a

kompenzační

dokumentace; případně

ostatní

ostatní

pomůcky (žáci

obsahové úpravy, možnost

uzpůsobení stejná

(SPU-O)

pracují se

zápisu řešení přímo do

jako u s k u p i n y 11

zkušební

testového sešitu; kompenzační

+ asistence

dokumentací bez

pomůcky

(netýká se žáků
se SPU)

úprav)
Centrum

pro

zjišťování

výsledků

vzdělávání

-

CERMAT,

www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12. 110 00 Praha 1
(http://www.novamaturita.cz/maturita-bez-handicapu-1404033473.html)
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Příloha č. 2
Seznam středních škol pro tělesně postižené
1. Jedličkův ústav. Mateřská škola. Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, Praha 2
Škola nabízí tříleté učební obory středního odborného učiliště: Obuvník, Knihař. Krejčí.
Dále se jedná o tříleté obory odborného učiliště: Obuvnické práce, Knihařské práce. Šití
oděvů. Studium všech uvedených oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním
listem. Studovat lze zde také čtyřleté všeobecné gymnázium, ukončené maturitní zkouškou
a maturitní obor Sociální péče - sociálněsprávní činnost. Možné je také absolvovat
dvouletou Obchodní školu a Praktickou školu dvouletou. Obě jsou ukončeny závěrečnou
zkouškou, (http://www.jus.cz)
2. Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Vaculíkova 14, Brno - Lesná
Škola nabízí učební obory: Provoz služeb. Prodavač a výrobce lahůdek, oba ukončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem, dále pak maturitní obor: Veřejnosprávní činnost.
(http://www.sssbrno.cz/sos gemini)
3. Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Křižíkova 11, Brno
Škola nabízí maturitní obory: Obchodní akademie. Metody a technika informační práce,
dále dvouletou Obchodní školu. Praktickou školu dvouletou, Praktickou školu jednoletou,
ukončené jsou závěrečnou zkouškou. Studovat zde lze také učební obory

středního

odborného učiliště: Krejčí, Brašnář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Mechanik
Elektronických
odborného

zařízení.

učiliště

Zahradník,

Brašnářské

a

Zpracovatel
Sedlářské

přírodních

práce.

Šití

pletiv,

oděvů.

dále

pak

obory

Zahradnické

práce

květinářské a aranžérské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce. Zámečnické
práce a údržba. Provoz domácnosti. Práce ve výrobě bižuterie a ozdobných předmětů.
Učební

obory

jsou

zakončeny

(http://www.sstpm.qmail.cz)
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Příloha č. 3
Seznam středních škol pro zrakově postižené
1. Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené. Maltézské nám., Praha 1
Škola nabízí obory: Hudba a Zpěv. V oboru Hudba se vyučuje hře na klavír, varhany,
akordeon, kytaru, smyčcové a dechové nástroje. Každý žák se učí na dva hudební nástroje
(případně jeden hudební nástroj v kombinaci se zpěvem) a kromě toho všichni navíc
procházejí výukou hry na klavír. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové
výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Obory připravují
žáky pro povolání učitelů hudby, vlastní hudební činnost či studium na vysoké škole.
Studium se ukončuje vykonáním absolutoria. Jeho dosažením získají absolventi vyšší
odborné vzdělání. V pátém ročníku mohou žáci skládat maturitní zkoušku a dosáhnout tak
úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dalším oborem je Ladění klavíru, kde se
kromě

všeobecně

teoretické

vzdělávacích

i odborné

dílenské

a hudebně
předměty.

teoretických

Žáci

všech

předmětů

oborů

vyučují

mohou

odborné

podle

potřeby

navštěvovat předměty speciální přípravy, např. bodový notopis, práci s kompenzační
technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj. Obor připravuje žáky pro povolání
ladičů klavíru. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Obory: Ladění klavírů a kulturní
činnost a Hudebně kulturní činnost se studují na Střední škole pro zrakově postižené.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, kterou žák dosáhne středního vzdělání. Pro
posledně

jmenovaný

obor

má

škola

již

zpracován

školní

vzdělávací

program.

(http://www.kjd.cz/index)
2. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené,
Radlická 115, Praha 5
Škola je určena nejen pro žáky se zrakovým postižením, ale také pro ty, kteří z různých
důvodů vyžadují práci v menším kolektivu. Nabízí studium ve čtyřletých maturitních
oborech: Gymnázium -

všeobecné. Obchodní akademie, dále ve dvouletém

oboru

Obchodní škola, který je zakončený závěrečnou zkouškou, (http://goa.braillnet.cz)
3. Střední škola A. Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4
Škola přijímá přednostně žáky se zrakovým postižením, ale přihlásit se mohou i žáci bez
zrakové vady. Nabízí obory vzdělání: Keramické práce, Kartáčnické a košíkářské práce.
Keramik. Čalouník, Knihař, Rekondiční a sportovní masér, Masér sportovní a rekondiční.
Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů.
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Nástavbové

studium

-

Podnikání.

Absolventi

tříletých

oborů

(Keramické

práce,

Kartáčnické a košíkářské práce. Keramik, Čalouník, Knihař, Rekondiční a sportovní
masér) získají střední vzdělání s výučním listem. Absolventi čtyřletých oborů (Masér
sportovní a rekondiční. Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a
přírodních materiálů) a dvouletého nástavbového studia Podnikání, získají střední vzdělání
s maturitní zkouškou. Škola vyučuje již ve všech oborech podle školního vzdělávacího
programu, (http://www.spsaklara.cz)
4. SŠ. ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno
Škola je určena také pro žáky s jiným než zrakovým postižením a rovněž i pro žáky
intaktní. Nabízí obory střední odborné školy: Masér sportovní a rekondiční. Sociální péče sociálněsprávní činnost a Obchodní akademie. Obory jsou čtyřleté zakončené maturitní
zkouškou. Dále je k dispozici tříletý obor středního odborného učiliště: Rekondiční a
sportovní masér. Po jeho ukončení získá absolvent střední vzdělání s výučním listem. Mezi
obory odborného

učiliště patří: Práce ve zdravotnických

a sociálních

zařízeních

-

pečovatelské práce a Tkalcovské práce. První zmíněný obor je tříletý a druhý dvouletý, oba
jsou ukončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci se zrakovým postižením mají
v rámci

výuky

zajištěnou komplexní

přípravu

pro život

vyplývající z. charakteru

zdravotního postižení (kurz sebeobsluhy. prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově
postižených, používání tyflopedických pomůcek, kurzy Braillova písma, psaní na Pichtově
stroji, užívání ozvučeného notebooku atd). (http://www.sss-ou.cz)
5. Obchodní akademie Opava, H. Kvapilové 20.
Obory školy jsou vhodné i pro zrakově postiženou mládež. Ve třídách je speciální
osvětlení, nastavitelné lavice, speciální pomůcky včetně PC a TV lupy. Škola nabízí tyto
obory: Obchodní akademie (směřuje do praxe, příp. umožňuje pokračování na vysoké či
vyšší odborné škole) a Ekonomické lyceum (připravuje žáky na studium na vysoké či vyšší
odborné škole, zejména ekonomického směru.) Na obou oborech se vyučuje podle
školního vzdělávacího programu, jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Třetím
oborem je Informatika v ekonomice. Obor směřuje do praxe. Absolvent by se měl uplatnit
ve

funkcích

středního

managementu

jako

analytik

ekonomického

softwaru

a

při

hromadném zpracování dat i v grafických studiích. Je rovněž čtyřletý, zakončený maturitní
zkouškou, (http://www.oa-opava.cz)
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6. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově
postižené J. Ježka. Loretánská 19, Praha 1
Škola nabízí studium na dvouleté Praktické škole. Je neprofesního typu pro absolventy
základních škol praktických a základních škol speciálních. Připravuje zrakově postižené
osoby na samostatný život, ke studiu na škole profesního typu nebo ke kvalifikačnímu
studiu. Vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými
zdravotními,

sociálními

nebo jinými

potřebami.

Studium je

ukončené

závěrečnou

zkouškou, (http://www.skolajj.cz/prakticka-skola)
7. Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené a speciálně pedagogické
centrum, J. A. Komenského 26, Moravská Třebová
Škola nabízí studium praktické školy.
www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Vzdelavani/Kontakty/Stredni
_skoly.wiki
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Příloha č. 4
Seznam středních škol pro sluchově postižené
1. Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižné. Ječná 27. Praha 2
V prvním ročníku se učí podle ŠVP Gymnázium Ječná vycházejícího z RVP gymnázií.
V ostatních ročnících probíhá výuka podle osnov běžných gymnázií. Vzdělání je ukončené
maturitní zkouškou. Absolventi

gymnázia

se dále mohou

hlásit na VŠ

(Lékařská,

Pedagogická. Farmaceutická a Přírodovědecká fakulta. ČVUT, VŠE, MFF) a také na V O Š
se zaměřením
s absolventy

sociálně právním či zdravotnickým,
jiných

gymnázií.

V

průměru

úspěšnost
se

přijetí j e

pohybuje

srovnatelná

okolo

56

%.

(http://'www.j ecna27.cz/ www/u vod/u vod. htm)
2. Střední škola. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené. Výmolová 169,
Praha 5. Škola nabízí dva zdravotnické obory: Zubní technik a Asistent zubního technika,
oba jsou zakončeny maturitní zkouškou, (http://www.sksp.org)
3. Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 4.
Praha - Smíchov
Škola nabízí učební obory odborného učiliště: Cukrářské práce, Klempířské

práce.

Kuchařské práce. Malířské a natěračské práce. Čalounické práce. Šití oděvů a učební obory
středního odborného učiliště: Cukrář, Krejčí, Kuchař, Malíř - Interiéry. Pekař, Zámečník,
Čalouník zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Dále mohou žáci pokračovat
ve dvouletém nástavbovém studiu obor - Společné stravování.
Je zde možno studovat také maturitní obor: Hotelnictví - Turismus.
(http://www.skolaholeckova.cz)
4. Střední škola. Základní škola a Mateřská škola Štefánikova 547, Hradec Králové
Škola nabízí učební obory: Truhlář, Umělecký truhlář, Umělecký řezbář, Kuchař. Cukrář výroba. Truhlářské práce. Kuchařské práce a Cukrářské práce zakončené závěrečnou
zkouškou a výučním listem. Žáci mohou pokračovat na nástavbovém studiu oboru

-

Dřevařská a nábytkářská výroba, který je zakončen maturitní zkouškou.
Ve škole lze studovat také maturitní obor -

Předškolní a mimoškolní

pedagogika.

(http://www.neslhk.com)
5. MŠ. ZŠ a střední škola pro sluchově postižené (pobočka České Budějovice 3)
Škola nabízí učební obor Sklenářské práce, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Dále se
lze vzdělávat v Praktické dvouleté i Praktické jednoleté škole. Škola připravuje pro výkon
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jednoduchých pracovních činností v oblastech praktického života.
(http://www.sluchpostcb.cz)
6. Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Gellnera 1. Brno-Jundrov
Škola nabízí maturitní obor Informační technologie a dále obory odborného učiliště:
Strojní mechanik, Prodavačské práce - Smíšené zboží a Podlahářské práce, které jsou
ukončeny závěrečnou zkouškou a výučním listem, (http://www.ssbrno.cz)
7. Mateřská škola. Základní škola a Střední škola pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí
Škola

nabízí

učební

obory:

Zahradník/Zahradnice,

Elektrikář

ukončené

závěrečnou

zkouškou a výučním listem a dále maturitní obor Elektronické počítačové systémy.
(http://www.val-mez.cz)
8. Střední škola. B.Dvorského 17, Olomouc-Svatý Kopeček
Škola nabízí maturitní obor: Hotelnictví a turismus a dále učební obory: Kuchař, Cukrář výroba. Prodavač a výrobce lahůdek, Kuchařské práce a Cukrářské práce zakončené
závěrečnou

zkouškou

a výučním

listem. Dále je možno pokračovat

na

dvouletém

nástavbovém studiu - Společné stravování, které je ukončené maturitní zkouškou. Je zde
možno studovat také Praktickou školu dvouletou, (http://www.sskopecek.cz)
9. Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4,
Olomouc
Škola nabízí vzdělávání na Praktické škole dvouleté, které je určeno
studentům,

pro

něž

(http://www.sluch-ol.cz)
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v ČR

střední

hluchoslepým

stupeň

vzdělání.

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
Příloha č. 5
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra speciální pedagogiky
116 3') Praha 1. M. D. Rettigové 4
tel. 4 2 0 2 2 1 9 0 0 2 7 9

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU
S p e c i á l n í pedagogika v p o d m í n k á c h i n k l u z i v n í h o v z d ě l á v á n í

V á ž e n ý pane řediteli, v á ž e n á paní ředitelko,
d o v o l u j e m e si V á s touto cestou oslovit s prosbou o spolupráci při v ý z k u m u postojů
studentů a p e d a g o g ů středních škol k o s o b á m se zdravotním p o s t i ž e n í m . C í l e m v ý z k u m u j e
tyto p o s t o j e r o z p o z n a t a na základě j e j i c h analýzy hledat z p ů s o b , j a k pozitivně ovlivnit
společenské klima vůči o s o b á m se z d r a v o t n í m postižením.
V ý z k u m b u d e probíhat pod záštitou Grantové agentury Č R , projekt číslo 4 0 6 / 0 9 / 0 7 1 0 .
S p o l u p r á c e by k o n k r é t n ě o b n á š e l a vyplnění dotazníku „ N á z o r y a p o s t o j e týkající se
zdravotního postižení", a to j a k studenty, tak pedagogy Vaší střední školy.
V případě V a š e h o souhlasu se spoluprací n a b í z í m e p í s e m n é p o t v r z e n í o Vaší aktivní
účasti na v ý z k u m u „ S p e c i á l n í p e d a g o g i k a v p o d m í n k á c h i n k l u z i v n í h o v z d ě l á v á n í " G r a n t o v é
agentury Č R .
P ř e d e m V á m d ě k u j e m e a t ě š í m e se na spolupráci.

Se s r d e č n ý m p o z d r a v e m ,
za řešitelský tým:

Doc. PhDr. Lea K v ě t o ň o v á , PhD.,
vedoucí katedry speciální p e d a g o g i k y
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Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
Příloha č. 6

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE - PEDAGOGICKA FAKULTA
Katedra speciální pedagogiky
116 3 9 P r a h a 1, M . D. R e t t i g o v é 4
tel. 4 2 0 2 2 1 9 0 0 2 7 9

Názory a postoje týkající se zdravotního postiženi

Prosím, označte odpověď:
Věk:

p <20

p 21-29

Pohlaví:

p Muž

p Žena

p 30-39

p 40-49

p 50+

Studovaná střední škola:
Studijní obor:

Témata kurzů/ seminářů/ konferencí v oblasti výchovy a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími
potřebami, kterých jste se v posledních pěti letech zúčastnil/a:

2
J

Jaká j e Vaše osobní zkušenost se spolužákem/spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Jak se
chovají ve chvíli, kd_\ se vyskytne překážka při studiu a jakým způsobem řeší náročné situace.
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Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
katedra SpPg
N Á Z O R NA I N T E G R A C I ŽÁKfl/STUDENTŮ S P O S T I Ž E N Í M

Zásadné

Spíše
Časteůiř
nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím

Čisteťní
souhlasím

SpíSe
souhlasím

Zásadní
souhlasím

Integrace žáků/studentů s postižením může b\1 prospěšná pro žáky/studenty bez
postiženi. (17)
Integrace žáka'studenta s postižením neovlivní jeho nezávislost. (14)
Integrace do běžné třídy bude pro žáka/studenta s postižením impulsem, který1
napomůže jeho vzdělání. (7)
Integrace nabízí interakci smíšených skupin, což pomůže rozvíjet porozumím' a
přijeti rozdílnosti mezi žáky/studenty. (3)
Přítomnost žáků/studentů s postižením nepřispěje k pochopení rozdílností na straně
žáků/studentů bez postižení. (11)
Žákům/ studentům s postižením by měla být dána příležitost fungovat v běžné třidě
vždy, když je to možné. (21)
Umístění ve speciální třídě je prospěšné z hlediska sociálního a emocionálního
vývoje žáka/studenta s postižením. (24)
Integrace bude mít pravděpodobné negativní vliv na emocionální vývoj žáků/studentů
s postižením. (20)

•2

Žáci/studenti s postižením pravděpodobně způsobí potíže v běžné třídě. (18)

-2

Je podstatně náročnější udržoval pořádek ve třidě, ve které se vzdělává i žák/student
s postižením než ve třídě, kde takový žák/studem není. (15)
Chování žáků/studentů s postižením bude dával špatný přiklad žákům/studentům bez
postiženi. (12)
Žáci/studenti s postižením nebudou zabírat většinu iasu uíitele působícího v běžné
třídě. (16)
Je pravděpodobné, že se u žáka/studenta s postižením setkáme v běžné třídě
s problémy v chováni. (4)
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katedra SpPg
Zásadné
nesouhlasím
Liberální atmosféra vc třídě ztěžuje práci žáka/studenta s postižením. (9)

-3

Žák/student s postižením nebude v běžné třidé sociální izolován. (25)

-3

Většina žáků'$tudentů s postižením se bude snažit splnit své úkoly (1)

-3

SpíSe

Oistcíní

nesouhlasím nesouhlasím

Částečné

SpíSe

Zásadní

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zvláštní pozornost, kterou budou žáci/studenti s postižením vyžadovat, bude na újmu
ostatních žáků/studentů. (6)

-3

Chování žáka/studenta s postižením vc třídě většinou nevyžaduje vice trpělivosti ze
strany učitele než chováni žáku/studentu bez postižení. (22)

-3

Učitel v běžné třidč je dostatečně vzdělán a připraven pro výuku žáků/studentů s
postižením. (19)

-3

Učitel v běžné třídě jc kompetentní pracoval se žáky/studenty s postižením. (10)

-3

Integrace žákú/studcntú s postižením bude důvodem k prohloubeni vzdělávání učitelů
běžných tříd. (2)

-3

Žáci/studenti s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než učiteli
z běžných tříd. (5)

-3

V ý u k a žákú/studentú s postižením v běžných třídách může rozvinout jejich znalosti
rychleji. (23)

-3

Žák/student s postižením bude rozvíjet své znalosti rychleji v běžné třídě něž ve třídě
speciální. (13)

-3

Integrace žáku/studentů s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech práce
v běžných třídách. (8)

-3

DEKUJEME ZA VYPLNĚNI TOHOTO DOTAZNÍKU!
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