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ANOTACE 

 Bakalářská práce „Zdravotně postiţené osoby v procesu školské inkluze“ se 

zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu. Inkluze přináší změny v našem školství a stává se pro školy velkou výzvou. 

Hlavním cílem mé práce je zjistit názory a postoje pedagogů na inkluzi v praţských 

základních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

se zaměřuje na definování hlavních pojmů a zabývá se nejdůleţitějšími faktory, které 

výrazně ovlivňují kvalitu inkluzivního vzdělávání. V praktické části jsou uvedeny cíle, 

metody a závěry výzkumu, který byl zpracován dotazníkovou metodou. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Individuální vzdělávací plán, inkluze, inkluzivní vzdělávání, integrace, osoby se 

zdravotním postiţením, pedagog 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

The thesis “Disabled people in the process of the inclusive education” is 

concerned with the problems of the inclusive education at the institutions of the main 

educational trend. The inclusion provides changes to our educational system and 

becomes a great challenge for our schools. The main aim of this thesis is to determine 

the opinions of teachers at Prague elementary schools on the inclusive education. The 

thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part focuses on the 

definition of the main terms and is concerned with the key factors influencing the 

quality of the inclusive education. The practical part is concerned with the aims, 

methods and conclusions of the research that has been performed via questionnaires.  
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ÚVOD 

Integrace/inkluze osob se zdravotním postiţením či znevýhodněním 

do běţných škol patří v současné době k hlavním cílům rozvinutého školství. Snahou je 

začlenit tyto osoby co nejvíce do majoritní společnosti a umoţnit jim rovnoprávnost 

v oblasti vzdělávání. Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který vešel v platnost 1. ledna 2005, 

přinesl do českého školství řadu změn, které také výrazně ovlivnily vzdělávání osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

Inkluze byla, a na řadě škol stále ještě je, vzdáleným pojmem. V současné době 

se však stále více diskutuje o přínosu inkluzivního vzdělávání, které by mělo zajistit 

zcela jiný pohled na české školství. Na rozdíl od integrace, která se orientuje zejména 

na ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze věnuje pozornost všem ţákům 

ve třídě, orientuje se i na pedagoga a školní prostředí. Podstatné je, ţe při zařazení není 

rozhodující, zda dítě zcela zvládne učivo daného ročníku, ale zda jeho vstup do třídy 

bude přínosný pro intaktní ţáky a samozřejmě pro něho samého. 

            Úspěšná inkluze je ideálem kaţdé školy. Je však důleţité, aby bylo splněno co 

nejvíce faktorů zaručujících bezproblémové zařazení ţáka se zdravotním postiţením. 

Inkluzivní vzdělávání vyţaduje připravenost školy a pedagoga. Významnou roli 

v procesu inkluze hraje pedagog. Právě on je iniciátorem celého procesu. Důleţitý je 

jeho pozitivní přístup, názory a postoje, které výrazně ovlivňují například třídní 

kolektiv. 

Cílem teoretické části mé bakalářské práce bylo zaměřit se na obecné poznatky 

vztahující se k inkluzi a zaměřit se na nejdůleţitější faktory, které ovlivňují inkluzivní 

vzdělávání. Cílem výzkumné části je zmapovat postoje a názory pedagogů na inkluzi 

v základních školách. Dále také zjistit jejich obavy z inkluzivního vzdělávání. 

            První část bakalářské práce je teoretická. Je rozdělena do 2 hlavních kapitol. 

První kapitola se zaměřuje na osoby se zdravotním postiţením, na vymezení tohoto 

pojmu. Zabývám se v ní také vzděláváním těchto osob. Obsahuje vymezení pojmů 

integrace, inkluze a inkluzivní pedagogika.  

Druhá kapitola se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a poukazuje na důleţité 

faktory, které ho výrazně ovlivňují. Jedná se zejména o změnu vzdělávacího programu, 

úpravu prostředí a orientuje se také na pedagoga, na jeho kompetence a přípravu 
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pro inkluzivní vzdělávání. Je zde také poukázán vliv rodiny na inkluzivní vzdělávání. 

Druhá kapitola je zakončena Národním akčním plánem inkluzivního vzdělávání. 

Druhá část práce je výzkumná. Zaměřuje se na postoje, názory a obavy 

pedagogů z inkluze na vybraných základních školách v Praze. Jsou zde formulovány 

výzkumné otázky, jaké byly pouţity výzkumné metody, a zahrnuje také charakteristiku 

škol, kde byl výzkum prováděn. Následuje vlastní šetření, které je graficky znázorněno, 

a obsahuje závěry a výsledky výzkumu. Kapitola je zakončena závěrečným 

vyhodnocením výzkumu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Osoby se zdravotním postiţením 

Osoby se zdravotním postiţením byly a stále budou součástí naší společnosti. 

 Postoje a názory společnosti na zdravotně postiţené osoby se v průběhu desítek 

a stovek let výrazně zlepšily. Dlouhodobě se také vyvíjelo označení pro tyto osoby. 

Odedávna se ve společnosti pouţívalo označení člověka tím, čím byl postiţen (kulhavý, 

slaboduchý, mrzák aj.). Tato slova byla později nahrazena pojmem zdravotně postiţený. 

K dalšímu výraznému posunu z etického hlediska došlo ve spojení člověk či osoba se 

zdravotním postiţením (Pfeiffer in Jesenský a kol., 2003). 

 

1.1.1 Zdravotní postiţení jako pojem 

Pod pojmem zdravotní postižení si kaţdý z nás představuje něco zcela jiného. 

Můţeme však říci, ţe se jedná o odchylku ve zdravotním stavu člověka, která ho 

omezuje v určité činnosti. 

Jednotná definice zdravotního postiţení bohuţel neexistuje, jelikoţ se jedná 

o poměrně široký pojem. V zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách se zdravotním 

postiţením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“ Naopak 

v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se vymezují osoby se zdravotním postiţením 

jako fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány jako plně 

invalidní či částečně invalidní a dále fyzické osoby, které jsou rozhodnutím úřadu práce 

uznány jako zdravotně znevýhodněné. 

Světová zdravotnická organizace uvádí ve své Mezinárodní klasifikaci vad, 

postiţení a znevýhodnění (1980) následující vymezení: 

 Vada (Impairment): Jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, 

fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce. 

 Postiţení (Disability): Jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) 

schopnosti jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro 

lidskou bytost považují za normální. 

 Znevýhodnění (Handicap): Nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho 

vady nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je 
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pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví a sociálním a kulturním 

činitelům) normální (Národní plán pomoci zdravotně postiţeným, 1992). 

Klasifikace se dále vyvíjela, v roce 1997 se objevují nové pojmy jako aktivita = 

rozsah funkčnosti na úrovni jednotlivce, participace = povaha a rozsah účasti 

jednotlivce v ţivotních situacích závislých na poruchách, aktivitách, zdravotním stavu 

a přidruţených faktorech. 

Konečná verze vyšla v roce 2001 jako Mezinárodní klasifikace funkční 

schopnosti, postiţení a zdraví. Jedná se uţ o vysoce propracovaný systém, který 

pouţívá neutrální pojmy, aby nedocházelo k označení člověka, které by ho mohlo 

znehodnocovat (Pfeiffer in Jesenský a kol., 2003). 

  

Národní plán (2010-2014) chápe zdravotní postižení jako dlouhodobý nebo 

trvalý nepříznivý zdravotní stav, který jiţ nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela odstranit. 

Na rozdíl od řady dalších skutečností, které můţe jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná 

o situaci, která je většinou nezávislá na vůli jedince. 

  

Pipeková (2010, str. 111) ve smyslu pedagogickém označuje jako jedince 

s postižením všechny děti, mladé osoby a dospělé, kteří jsou v učení, sociálním chování, 

v komunikaci a řeči nebo v psychomotorických schopnostech tak omezeni, ţe jejich 

spoluúčast na ţivotě ve společnosti je podstatně ztíţena. Vyţadují tak 

speciálněpedagogickou podporu. 

 

1.1.2 Vzdělávání osob se zdravotním postiţením 

V současném školství a vzdělávání dochází k neustálému přetváření. 

Za nejzásadnější změnu, ke které došlo po roce 1989, můţeme povaţovat fakt, ţe 

výchova a vzdělávání zdravotně postiţených dětí přestalo být doménou speciálního 

školství. Vzdělávání postiţených dětí se stále více začínalo týkat všech typů škol 

(Vítková, 2004). 

V oblasti vzdělávání se za ţáky se zdravotním postiţením povaţují ţáci 

s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postiţením, s vadami řeči, 

se souběţným postiţením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo 

chování.  Druhou skupinu tvoří ţáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně 

oslabení, dlouhodobě nemocní, lehčí zdravotní problémy vedoucí k poruchám učení 
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nebo chování; třetí skupinou jsou ţáci se sociálním znevýhodněním – z rodin s nízkým 

sociokulturním postavením, ohroţené sociálně patologickými jevy, děti s nařízenou 

ústavní a ochrannou výchovou, z cizojazyčného prostředí.  

Společně jsou označování jako osoby, děti, ţáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  Dle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) mají tito 

ţáci právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání 

umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

(Jucovičová, Ţáčková a kol., 2009, str. 8). 

Postavení dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje 

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání děti, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Ta mimo jiné 

formuluje i speciální vzdělávání. Formy speciálního vzdělávání jsou zde definovány 

takto: 

a) forma individuální integrace,  

b) forma skupinové integrace,  

c) ve škole samostatně zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením  

(dále jen "speciální škola") 

d) kombinace výše uvedených forem.   

 

Individuální integrací se rozumí vzdělávání ţáka v běţné škole či ve speciální 

škole určené pro ţáky s jiným druhem postiţení. U ţáků se zdravotním postiţením se 

dnes dává přednost vzdělávání formou individuální integrace v běţné škole. Další 

moţností je tedy skupinová integrace ţáka v běţné škole, a to ve třídě, která je 

samostatně zřízená pro ţáky se zdravotním postiţením v běţné základní škole.  Ale také 

ve třídě pro ţáky se zdravotním postiţením, která byla zřízena v základní škole 

speciálně určené pro ţáky s jiným druhem postiţení. Důleţitým dokumentem, který 

upravuje podmínky pro integraci, je směrnice MŠMT k integraci dětí a ţáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení z roku 2002 

(Michalík, 2002).  
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Nelze-li ţáka z různých důvodů individuálně nebo skupinově integrovat, je 

vzděláván v základní škole, která je samostatně zřízena pro ţáky se zdravotním 

postiţením, tj. ve speciální škole. 

 

Významnou roli v pedagogickém týmu v inkluzivních školách má asistent 

pedagoga. Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níţ je začleněn 

ţák se zdravotním postiţením. Měl by pomáhat těmto ţákům při jejich přizpůsobování 

se školnímu prostředí, aktivně spolupracovat s dalšími pedagogickými pracovníky 

a také pomoci při komunikaci s ţáky (Hájková, Strnadová, 2010). 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje pomocí 

podpůrných opatření. Mezi podpůrná opatření speciálního vzdělávání řadíme (MŠMT, 

2005):  

 Vyuţití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání 

 Vyuţití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciální učebnic 

 Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 

 Poskytování pedagogicko-psychologických sluţeb 

 Zajištění sluţeb asistenta pedagoga 

 Sníţení počtu ţáků ve třídě, oddělení 

 Jiná úprava dle speciálních vzdělávacích potřeb ţáka 

 

1.1.3 Individuální vzdělávací plán 

Individuální vzdělávací plán (IVP) bývá především stanoven pro ţáka, který je 

individuálně integrovaný, případně také pro ţáka integrovaného skupinově, nebo pro 

ţáka speciální školy – vyţadují-li to jeho potřeby. 

Je prostředkem toho, co se ví o specifických potřebách a podmínkách dítěte a 

dostupných zdrojů školy, aby byl vytvořen smysluplný a vhodný vzdělávací program 

(Lang, Berberichová, 1998, str. 74). 

Individuální vzdělávací plán vychází z diagnózy odborného pracoviště a 

pedagogické diagnózy ve škole. Zaměřuje se na individuální schopnosti ţáka, přihlíţí 

k jeho současnému stavu a musí být reálný. Plán je moţné dle potřeb upravovat a 

na jeho vzniku a fungování by se mělo podílet co nejvíce osob (učitel, rodiče, dítě samo, 

odborný pracovník aj.). Individuální vzdělávací plán většinou vede ke zkvalitnění práce 

učitele, který se musí více zamyslet nad prací s dítětem (Mertin, 1995). 
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O vzdělávání podle IVP musí ředitele školy poţádat zákonný zástupce dítěte. 

Ten poté vzdělávání ţáka podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje a zároveň 

odpovídá za jeho tvorbu a následnou realizaci. Školské poradenské zařízení má 

v průběhu roku za úkol dvakrát ročně vyhodnocovat, jakým způsobem je realizováno 

vzdělávání a zda jsou plněny podmínky stanovené v IVP. Plán by měl být vypracován 

před nástupem ţáka do školy, nejpozději jeden měsíc po jeho nástupu (Jucovičová, 

Ţáčková a kol., 2009). Z praxe však vyplývá, ţe je tvořen aţ po nástupu ţáka do školy. 

Vypracovává se ve spolupráci poradenských zařízení, výchovného poradce, 

školního speciálního pedagoga, psychologa a zákonného zástupce ţáka. Rozhodující 

roli má třídní učitel. IVP je třeba také chápat jako podklad pro uplatnění poţadavku na 

navýšení finančních prostředků potřebných pro zajištění speciálních vzdělávacích 

potřeb ţáka (Michalík, 2002). 

Údaje do individuálního vzdělávacího plánu se získávají na základě speciálně 

pedagogického, psychologického, případně i lékařského vyšetření. Podstatná je také 

pedagogická diagnostika učitele. 

Výhody individuálně vzdělávacího plánu: 

 Vychází přímo z individuálních potřeb dítěte, jeho konkrétních moţností 

 Jedná se o dohodu mezi vyučujícími dítěte, rodiči a případně i ţákem, jaké 

metody a postupy budou uţívat 

 Vede ke sjednocení postupů, upřesnění představ, způsobu hodnocení aj. 

 Je moţné ho neustále upravovat dle aktuálních potřeb dítěte 

 

Nevýhody/úskalí individuálně vzdělávacího plánu: 

 Zneuţívání plánu (dítětem, rodiči; často vyţadují zbytečné úlevy, 

nespolupracují, nevěnují se domácím přípravám aj.)

 Formální IVP, bez účasti všech stran nepřinese ţádné výhody pro ţáka 

(Jucovičová, Ţáčková et.al., 2009). 

 

Návod k obsahu individuálního vzdělávacího plánu je stručně popsán 

ve Směrnici MŠMT ČR o integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do škol a školských zařízení. Má obsahovat zejména: 

 Údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování péče 
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 Údaje o cíli vzdělávání ţáka, časové rozvrţení učiva, obsah učiva, formu 

hodnocení a klasifikace, úpravu závěrečných zkoušek (Michalík, 2002). 

Individuální vzdělávací plán můţe na samém počátku integrace 

spoluutvářet výchozí podmínky a start pro úspěšné zapojení zdravotně postiţených 

dětí do školního ţivota (Jucovičová, Ţáčková a kol., 2009, str. 43). 

 

1.2 Inkluze/integrace jako pojem 

Integrace je vzájemný proces, ve kterém se obě strany k sobě přibliţují a mění 

se, takţe stoupá oboustranná pospolitost a sounáleţitost. Cílem integrace je, aby 

v kontextu rovnosti došlo k vzájemnému porozumění a akceptaci mezi postiţenými a 

nepostiţenými (Vítková, 2004, str. 17).  

Základem slova integrace je latinské sloveso integrare (sjednocovat, scelovat) a 

přídavné jméno integer, coţ znamená nedotčený, celý (Hájková, 2005). 

Jedná se o poměrně široký pojem, v němţ se uplatňuje řada aspektů filosoficko-

etnických, ekonomických, legislativních, zdravotních, sociálních, právních, 

psychologických, pedagogických aj. 

Obecně znamená integrace plné začlenění jedince s postižením do společnosti, 

do přirozeného sociálního prostředí v co nejvyšší možné míře. 

Jesenský (1995) charakterizuje integraci jako „soužití postiženého a 

nepostiženého při přijatelné míře konfliktnosti“. (Pešatová, Tomická, 2007, str. 33) 

Vítková (2004, str. 17) uvádí jako nepřesnější definici integrace od švýcarského 

odborníka v oblasti integrativní speciální pedagogiky Bürliho, který říká, ţe integrace je 

snaha poskytnout v různých formách výchovu a vzdělání jedinci se specifickými 

vzdělávacími potřebami v co možná nejméně restriktivním prostředí, které optimálně 

odpovídá jeho skutečným potřebám. 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) definuje integraci jako 

„přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních 

proudů vzdělávání a do běžných škol.“ 

V souvislosti s integrací rozlišuje 4 modely integrace (Bürli, 1997 in Vítková, 

2004): 

1. Medicínský model – cílem je překonání a léčba postiţení; zahrnuje 

speciálně pedagogická opatření, podpůrné vyučování a různé speciální 

terapie; toto pojetí nepoţaduje změnu školského systému 
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2. Sociálně patologický model – v centru tohoto modelu stojí socializace a 

diskriminace postiţených; postiţené jsou v tomto smyslu sociálně 

nepřizpůsobiví a musí být pomocí speciální terapie adaptování 

3. Model prostředí – řeší zejména změnu školy ve prospěch postiţených 

ţáků, materiální a personální vybavení aj.; přednost tohoto modelu 

spočívá především v mimoškolní oblasti 

4. Antropologický model – týká se lepší interpersonální interakce; respekt 

identity a jedinečnost včetně jejich postiţení, role postiţeného dítěte je 

silně ovlivněna postojem učitelů a ţáků. 

  

Základní myšlenka integrace se postupem času rozvinula v novou, zcela 

odlišnou, vyšší kvalitu – a to inkluzi (Lechta, 2010). 

Pojem inkluze vychází z anglického slova inclusion, coţ znamená zahrnutí. Je 

důleţité říci, ţe inkluze není jen rozšířená integrace. Cílem inkluze je, aby všechny děti 

bez ohledu na stupeň postiţení navštěvovaly třídy hlavního vzdělávacího proudu 

(Hájková, Strnadová, 2010).  

Inkluze znamená vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem tak, ţe 

všechny - ač se svými schopnostmi mohou značně lišit - získají prostředí, které je 

optimálně rozvíjí a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální 

skupině (Inkluzivní škola, 2007). 

Integrace zahrnuje přípravu ţáka na začlenění do běţné školy, ale inkluze 

poţaduje radikální změny ve školství. Ty se týkají kurikální oblasti, hodnocení a 

vytváření skupin ţáků. Jejím principem je přijetí různorodosti vzhledem k pohlaví, 

národnosti, rase, úrovni výkonu nebo postiţení (Lechta, 2010). 

Horňáková (2006 in Lechta, 2010, str. 30) tvrdí, ţe „koncept integrace vychází 

především z potřeb postiženého dítěte, koncept inkluze se koncentruje na práva všech 

dětí“. 

Inkluze zahrnuje všechny ţáky, nejen ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a netýká se pouze jich, ale všech lidí bez výjimky. Důleţitá je kooperace dětí, 

rodičů, učitelů i dalších jedinců. Jedním pravidlem inkluze je, ţe přítomnost dětí 

se speciální vzdělávacími potřebami při vyučování můţe obohatit obě zúčastněné strany 

(Lang, Berberichová, 1998). 
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Právo na inkluzivní vzdělávání bylo poprvé deklarováno na světové konferenci 

na téma Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou pořádala 

organizace UNESCO společně se španělskou vládou roku 1994 v Salamance. Vlády 92 

zemí se usnesly změnit stávající vzdělávací systémy směrem k inkluzivnímu 

vzdělávání, které zajišťuje právo na vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich 

individuální potřeby. Toto a další ustanovení, v nichţ je inkluze deklarována jako 

základní princip uplatňovaný ve vzdělávání, byly posléze zakotveny v tzv. Prohlášení 

ze Salamanky z roku 1994 (Gošová, 2011). 

  

Přehledně můţeme vztah mezi integrací a inkluzí vymezit následovně 

(Kocurová, 2002, s. 17): 

 

Tabulka č. 1: Vztah mezi integrací a inkluzí 

Integrace Inkluze 

zaměření na potřeby jedince s postiţením zaměření na potřeby všech vzdělávaných 

expertízy specialistů expertízy běţných učitelů 

speciální intervence dobrá výuka pro všechny 

prospěch pro integrovaného ţáka prospěch pro všechny ţáky 

dílčí změna prostředí celková změna školy 

zaměření na vzdělávaného ţáka 

s postiţením 

zaměření na skupinu a školu 

speciální programy pro ţáka s postiţením celková strategie učitele 

hodnocení studenta expertem hodnocení učitelem, zaměření na 

vzdělávací faktory 

 

1.3 Inkluzivní pedagogika 

Inkluze je pojem, který je typický pro 90. léta 20. století, zejména ale pro 

začátek 21. století aţ po současnost. Inkluzivní pedagogika v současnosti patří k nejvíce 

diskutovaným pedagogickým fenoménům. Tento celosvětový trend stále ale přináší 

řadu nedořešených problémů. Mezi ty největší patří přesná koncepce inkluzivní 

pedagogiky, způsob a tempo její realizace do pedagogické praxe. 
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Inkluzivní pedagogika je oborem pedagogiky, který se zabývá možnostmi 

optimální edukace dětí s postižením, narušením, ohrožením v podmínkách běžných škol 

a školních zařízení (Lechta, 2010, str. 29). 

Ţáci se v rámci inkluzivního edukačního konceptu uţ nerozdělují na dvě skupiny 

jako dříve. Tedy na ţáky, kteří mají speciální potřeby, a ty, kteří je nemají. Jde 

o jednotnou heterogenní skupinu ţáků, přestoţe kaţdý z nich má své individuální 

potřeby. 

Lechta (2010, str. 30-34) uvádí čtyři základní komponenty inkluzivní 

pedagogiky: 

1. Etický komponent 

Neustále dochází ke změnám v konkrétních postojích k lidem s postiţením. 

Posun od represivního přístupu aţ po akceptující, laskavý přístup. V průběhu však stále 

dochází k určitému návratu negativních tendencí (eugenika, sociální inţenýrství 20. stol. 

aj.). Přesto všechny - ať uţ negativní či pozitivní – tendence měly a stále mají vliv 

na edukaci dětí s postiţením. V současnosti se globální trend projevuje právě 

na konceptu inkluzivní pedagogiky. 

2. Sociologický komponent 

Inkluze je výrazně ovlivňována aktuálními společenskými podmínkami. 

Společnost musela odjakţiva uznávat, ţe se v dané komunitě objevují i lidé 

s postiţením. Stále více se začíná upřednostňovat, aby byli lidé s postiţením chápáni 

v rovině sociálního znevýhodnění neţ v rovině, ve které byl v popředí defekt. Lidé 

s postiţením jsou dnešní majoritní společností tolerováni, ale nejedná se 

o plnohodnotný inkluzivní trend. 

3. Profesní komponent 

Jedná se o profesní přípravu inkluzivního pedagoga. Nemůţeme očekávat, ţe 

inkluzivní pedagog bude disponovat všemi speciálněpedagogickými a 

léčebněpedagogickými kompetencemi. Jedná se o náročný proces získávání 

kompetencí. Inkluzivní pedagog je „obecný edukátor“ intaktních děti i dětí 

s postiţením. 

4. Politický komponent 

Inkluzivní pedagogika má i svůj velmi významný politický komponent. Lidé 

s postiţením jsou z politického pohledu utlačovanou, diskriminovanou společenskou 

skupinou. V pozadí prosazování inkluzivní pedagogiky byl i tlak rodičů. Tito rodiče 
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vnímají segregovanou edukaci svých dětí jako diskriminační a vyuţívají politických 

prostředků k jejímu vyloučení. Poté se připojily i skupinky dospělých postiţených 

v rámci boje za lidská práva. Prosazování práv zdravotně postiţených se konalo 

i na úrovni OSN a EU. 

5. Aplikační komponent 

Inkluzivní pedagogika patří mezi typické koncepty začátku 21. století. Naráţí 

však na spoustu překáţek – finanční, legislativní aj. V České republice nyní probíhá 

přechodné období mezi integrací a inkluzí, ČR se však zavázala k prosazení inkluzivní 

edukace. 

Obtíţe některých dětí v rámci integrace/inkluze nejsou spojeny s postiţením. 

Často souvisejí spíše s organizačním systémem školství – nevhodné vzdělávací 

programy, nevhodné podmínky, které neodpovídají odlišným potřebám dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

Inkluzivní pedagogika je také chápana jako „prosazující otevřená, 

individualizovaná a na individuální schopnosti dítěte orientovaná podoba učebních 

procesů bez statistických výkonnostních norem a umožňující zohlednění specifických 

vzdělávacích potřeb žáků v heterogenních učebních skupinách. Prosazuje vnitřní 

diferenciaci a individualizaci vyučování, otevřenost vyučování, orientaci na obec a 

komunitu.“(Hájková, Strnadová 2010, str. 12) 
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2 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Inkluzivní vzdělávání je definováno jako „uspořádání běžné školy způsobem, 

který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální 

rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků“ 

(Lebeer, 2006, str. 21). 

Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní 

vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění 

nebo nadání. 

Inkluzivní škola s odlišností ţáků počítá. Bývá přínosem a dobrou zkušeností 

pro všechny. Děti se učí schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. 

Učí se komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Pedagogové jsou nuceni 

zamýšlet se nad jinými pedagogickými postupy, hledají nové cesty a strategie výuky. 

Poznávají, ţe kaţdé dítě má své silné stránky, na nichţ se dá stavět (Rytmus, 2009). 

Inkluzivní vzdělávání je úspěšné, pokud se pedagog i škola snaţí vyuţít všechny 

dostupné zdroje (lidské, materiální) v duchu otevřenosti, ohleduplnosti a pruţnosti 

(Lang, Berberichová, 1998). 

Důleţité tedy je připravit takové podmínky, které povedou k úspěšnému 

inkluzivnímu vzdělávání. Úspěšná inkluze vyţaduje změny – změny vzdělávacího 

programu (kurikula), změny týkající se prostředí třídy a školy. Nezbytnou podmínkou je 

také dostatečná příprava pedagogů na inkluzivní praxi, schopnost kooperace a ochota 

učitelů k dalšímu vzdělávání. Neměli bychom však zapomínat, ţe i přístup rodiny 

k inkluzivnímu vzdělávání hraje velkou roli při zařazení dítěte do běţné třídy. 

 

2.1 Přizpůsobení vzdělávacího programu – kurikula 

Termín kurikulum přinesl do pedagogiky nový, obecnější pojem, který vhodně 

doplňuje termíny učební plán a učební osnovy. Lze ho chápat jako obsah vzdělání 

(učivo) v širším slova smyslu a proces jeho osvojování. Učební plán a učební osnovy 

mají uţší rozsah, týkají se organizace výuky a vymezují její rozsah a obsah (Maňák, 

Janík, Švec, 2008). 

V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) se kurikulum 

vymezuje jako „obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech 

ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení.“ 
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Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvojí úrovni – státní a školní. Státní 

úroveň představují Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha (2001) a 

Rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, střední vzdělávání. Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy, které zpracovávají školy podle 

rámcových vzdělávacích programů s přihlédnutím ke konkrétním potřebám ţáků, 

podmínkám škol aj. (Vítková, 2004). 

Rámcový vzdělávací program stanovuje i podmínky pro vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami – např. zajištění dalšího pedagoga, podpůrné 

asistenční sluţby, podnětné školní prostředí. Konkrétní podmínky, které vytvoří škola 

pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou obsaţeny ve školním vzdělávacím 

programu. Z něho poté také vychází individuální vzdělávací plán daného ţáka 

(Jucovičová, Ţáčková a kol., 2009). 

            Pedagogové v inkluzivním vyučování mohou uplatňovat diferencovaný a 

individualizovaný přístup k ţákům úpravou různých oblastí kurikula. Renzulli 

(in Hájková, Strnadová, 2010, str. 124) uvádí pět diferenciací kurikula, které vyžaduje 

inkluzivní trend: 

a)      diferenciace obsahu 

b)     diferenciace procesu 

c)      diferenciace produktu 

d)     diferenciace učebního prostředí 

e)      diferenciace postupu učitele 

Obsah kurikula zahrnuje vše, co se ţák bude ve škole učit. Vybírá-li pedagog 

vzdělávací obsah - konkrétní témata, látky - je důleţité vybrat a uspořádat ho tak, aby 

podporoval snahu kaţdého ţáka zvládat zadané úkoly společně s ostatními. Příprava 

pedagoga na inkluzivní vyučování se bude zejména orientovat na přípravu učiva 

po stránce obsahové, časové i úkolové. 

Proces vyučování je moţné také diferencovat. Například Daltonský plán 

rozlišuje tyto diferenciace výuky: 

 Diferenciace výkonová – rozlišuje úkoly niţšího, středního a vyššího stupně 

o Niţší stupeň – základní učivo, které by měli zvládnout nejslabší a nejpomalejší 

ţáci ve třídě 

o Střední stupeň – učivo, které motivuje k dalšímu zkoumání, četbě 

o Vyšší stupeň – motivuje ţáky k hlubšímu studiu 
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 Diferenciace časová – ţáci pracují dle svého individuálního tempa; moţnost 

vyuţití alternativních uspořádání vyučovacího času – blokové či epochové 

vyučování 

 Diferenciace zájmová – ţáci si volí učební témata dle vlastních zájmů a 

moţností. 

  

Některé vzdělávací programy se zaměřují spíše na důkladné znalosti kaţdého 

jedince a na zvládnutí dané látky, jiné zdůrazňují spíše kooperativní práci, kterou 

kladou nad individuální výkon. Pokud se pedagog rozhodne pro přepracování 

vzdělávacího programu, je potřeba aby byl schopen různé přístupy rozumně skloubit. 

Putnamová (1991 in Lang, Berberichová 1998, str. 69) uvádí čtyři úrovně 

přizpůsobení kurikula, které pomáhají dojít ke stejnému cíli různými cestami: 

 Modifikací formy, jíţ ţáci prokazují splnění cílů 

 Modifikací způsobu, jímţ se ţáci seznamují s novou látkou 

 Sníţením mnoţství práce zadávané ţákovi 

 Sníţením očekávané úrovně výkonů 

Úprava vzdělávacího programu je pro pedagogy samozřejmě velmi náročný 

úkol, který jim přinese spoustu obsáhlé práce. Pokud se ale pedagogovi podaří 

do plánování vzdělávacího programu zapojit i ostatní pedagogy, speciální pedagogy, 

metodiky, další pracovníky ale i rodiče, tento úkol bude mnohem snazší, neţ se 

na začátku mohl zdát. 

 

2.2 Kompetence inkluzivního pedagoga 

Pedagogové by měli disponovat určitými dovednostmi, kompetencemi, 

znalostmi. Měli by sdílet příslušné hodnoty a názory, aby mohli účinně pracovat 

v inkluzivních podmínkách.  

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) definuje kompetence 

pedagoga jako „soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, 

aby mohl efektivně vykonávat své povolání.“ 

Profesní kompetence zahrnují kompetence osobnostní a odborné. Osobnostní 

zahrnují zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, 

empatii a toleranci. Je potřeba je tréninkem a vzděláváním neustále rozvíjet. Odborné 

kompetence se vztahují ke znalostem v rámci pedagogovy aprobace, ale také 
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k pedagogické činnosti učitele. Pedagogické kompetence se projevují v různých 

oblastech: 

 strategie učení (teorie a styly učení) 

 komunikativní dovednosti 

 znalost vývoje dětí a mládeţe 

 interpersonální strategie (týmová spolupráce, ovládání druhých aj.) 

 pedagogická tvořivost při tvorbě nových postupů 

 znalost vzdělávacích programů, výukových materiálů a pomůcek, učebnic 

 uţívání podpůrných pomůcek, informačních technologií 

 

Inkluzivní pedagog by měl být schopen rozpoznat problémy při socializaci, včas 

je zachytit a srovnat. Je potřeba, aby veškeré cíle a poţadavky na ţáka stanovoval 

vzhledem k jejich individuálním potřebám a aby byly reálné. Měl by také umět ovládat 

nové formy hodnocení, které jsou pro ţáka vhodné a  zachytí pokroky v učení (Hájková, 

2005). 

Inkluzivní pedagogické kompetence se vytváří a vyvíjí aţ v průběhu profesní 

dráhy pedagoga. Na průběh tohoto formování má vliv (Hájková, Strnadová 2010): 

 kvalita teoretické a praktické přípravy v době přípravného a dalšího vzdělávání 

 vlastní zkušenosti z  pedagogické praxe 

 vliv profesionálního prostředí (působení ostatních pedagogů ve sboru) 

 reflexe vzdělávací reality (adaptace na změny v legislativě aj.) 

 sebereflexe (sebehodnocení, přijímání hodnocení kolegů, ţáků). 

  

Mezi další základní předpoklad inkluzivního pedagoga patří schopnost 

spolupracovat, komunikovat a řešit problémy s ostatními pedagogy. Kooperace 

pedagogů je zásadní podmínkou pro rozvoj školy a profesionality učitelů. 

Pro spolupráci učitelů je důleţité příznivé sociální klima, ve kterém je přítomna 

otevřená a přátelská komunikace, důvěra a ochota k vzájemnému naslouchání a pomoci 

(Strejček J., 2010). Pedagogové v procesu vzdělávací inkluze vnímají skutečnost, ţe oni 

sami, stejně jako ţáci, nejsou všichni stejní, přestoţe sledují podobné cíle. Měli by 

hodnotit každý pokrok žáků jako výsledek vzájemného spolupůsobení s kolegy na poli 

vzdělávání (Hájková, Strnadová 2010, str. 128). 
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2.3 Příprava pedagoga na inkluzivní vzdělávání 

Pedagogové k efektivní práci v inkluzívních podmínkách potřebují nejen 

dostatečné kompetence, ale měli by být připravováni pro inkluzívní vzdělávání v rámci 

své základní odborné přípravy a měli by později mít přístup k dalšímu vzdělávání. 

Odborná příprava a vzdělávání pedagogů se řadí mezi další významné faktory, které 

zaručují úspěšné inkluzivní vzdělávání ve školách.  

Vstupem do profese pedagoga přijímá jedinec skutečnost, ţe bude pracovat 

s ţáky různých schopností. To je nesmírně důleţité východisko pro jakoukoli další 

práci pedagoga. Pokud pedagog nesdílí toto přesvědčení, jeho postoje se poté velmi 

těţko mění. Inkluzivní vzdělávání se tak stává nejen otázkou odborné připravenosti, ale 

především lidské zralosti. Podstatné je přijmout skutečnost, ţe tak, jako se v běţné 

společnosti setkáváme s různými lidmi, kaţdý máme jiné schopnosti, nadání ale i limity, 

tak se i v běţné třídě setkáváme s různorodostí (Strnadová, 2010). 

Jelikoţ došlo ke změně pohledu na výchovu a vzdělávání ţáků se zdravotním 

postiţením, je potřeba také změnit postavení učitelů a speciálních pedagogů. Vliv 

integračního a inkluzivního trendu má za následek hledání nových směrů ve vzdělávání 

učitelů, speciálních pedagogů a dalších odborných pracovníků. Účinná inkluze ţáků 

v běţných školách vyţaduje profesionální schopnosti učitele a to také v oblasti 

speciálněpedagogického vzdělávání, které by měl učitel získat ať uţ v pregraduální či 

postgraduální přípravě. 

 Ve většině zemí EU se jiţ začalo pracovat na změnách v oblasti učitelské 

přípravy. Je důleţité učitele připravit na skutečnost, ţe ţáci se zdravotním postiţením 

budou v budoucnu častěji navštěvovat školy hlavního vzdělávacího proudu. Také Česká 

republika musela vytvořit novou koncepci studia speciální pedagogiky. Speciální 

pedagogika se nyní studuje na řadě pedagogických fakult vysokých škol (Univerzita 

Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci aj.). 

Předmět speciální pedagogika je začleněn také do přípravy učitelů všech stupňů. 

Rozšiřující studium speciální pedagogiky je také moţné v rámci celoţivotního 

vzdělávání (Pipeková, 2010). 

  

Příprava pedagogů, a to i těch budoucích, na inkluzívní vzdělávání je v dnešní 

době velkou výzvou pro vysoké školy a pro organizace poskytující pedagogům další 

vzdělávání. Je třeba ji provádět interdisciplinárně, kooperativně a inkluzivně, zároveň 
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také navazovat na dosavadní zkušenosti pedagogů. Do přípravy inkluzních pedagogů se 

doporučuje začlenit programy řízené reflexe. Do programu patří (Hájková, Strnadová, 

2010) : 

Reflexe sebezakotvující – proţitky z minulosti; rozbor vlastních zkušeností 

se školou, vlastní obtíţe při vzdělávání, jejich zvládnutí a odstranění 

Reflexe situační – vztahuje se k přítomnosti; zaměřuje se na komunikační 

dovednosti s ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak v běţné škole, tak 

ve školách jim určeným, 

Reflexe projektivní a kreativní - zamyšlení se nad profesní budoucností, 

nad svými cíli. 

Programy řízené reflexe by se měly stát důleţitou součástí pregraduální přípravy 

inkluzivních pedagogů. 

Většina pedagogů, kteří jiţ delší dobu vykonávají svou profesi a mají 

dostatečnou praxi, přepokládají, ţe inkluze do škol přinese nové nároky na profesní 

vybavenost pedagoga a samozřejmě i zvýšené nároky na jeho přípravu na vyučování. 

Dle dotazníkového šetření Hájkové, Šmejkalové (2005) vyšlo najevo, ţe 

za nejnáročnější část pedagogovy práce v inkluzivním procesu povaţují pedagogové 

plánování a realizaci individualizovaných vyučovacích strategií a forem práce (Hájková, 

Strnadová, 2010). Řada pedagogů má stále negativní přístupy k inkluzivnímu vzdělávání 

a to z různých důvodů. Dle Jordan et al. (2009 in Hájková, Strandová, 2010) mezi 

nejčastější důvody patří obava, ţe ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami připraví 

učitele o čas, který by měl věnovat ţákům bez postiţení. A dále přesvědčení, ţe 

inkluzivní výuka bude vyţadovat specializované dovednosti pedagoga. 

  

Od začátku je tedy třeba posilovat pozitivní postoje pedagogů k inkluzivnímu 

vzdělávání. Jejich postoje výrazně ovlivňují pozitivní zkušenosti s výsledky vzdělávání 

ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také jak vnímají svou zodpovědnost 

za vzdělávání těchto ţáků.  Pedagogové, kteří cítí, ţe odpovědnost nesou, bývají 

efektivnější při práci s ţáky (Jordan et al. 2009 in Hájková, Strnadová, 2010). 

K posílení kladných přístupů pedagogů a úpravě podmínek inkluzivního 

vzdělávání byl připraven projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole (MIP). 

Projekt spadá pod Somatopedickou společnost o.s., který získal v letech 2010-2013 

finanční podporu z OPVK. Je zaměřen na vytváření podmínek pro inkluzivní 
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vzdělávání v běţných základních školách. Zahrnuje práci s ţáky, pedagogickými 

pracovníky a členy managementu škol i s pracovníky poradenských zařízení, které se 

školami spolupracují (Hájková, Strnadová in Květoňová, Prouzová, 2010).  

Mezi hlavní aktivity projektu patří: 

 interaktivní semináře pro ţáky – modelové frontální i skupinové aktivity 

ve třídách, 

 výcvik ţáků v metakognitivních učebních strategiích a v sebehodnocení, 

 interaktivní kooperace pedagogů školy (vlastní koordinační tým pro inkluzi) 

Hlavní cíle projektu: 

 zvýšit odborné kompetence pedagogů běţných škol v oblasti inkluzivního 

vzdělávání ţáků 

 rozvíjet nové, netradiční organizační formy a metody výuky v rámci 

inkluzivního vzdělávání  

 nabídnout a podpořit diskusi a výměnu zkušeností pedagogů, zpřístupnit jim 

příklady dobré praxe v inkluzívním vzdělávání (Somatopedická společnost, 

2010). 

  

           Sdílí-li pedagog kladné postoje k inkluzivnímu vzdělávání a k dětem 

s postiţením samotným, má to velký vliv na přístup ostatních ţáků ve třídě. Způsob, 

jakým pedagog prezentuje své názory na postiţení obecně a na vzdělávání osob 

s postiţením v běţných školách, se výrazně odrazí na celém třídním kolektivu. Také 

vlivem jeho názorů a postojů se ostatní děti rozhodnou, jak svého postiţeného 

spoluţáka přijmou a zda se stane plnou součástí třídy.  

Pro názornou otázku uvádím úryvek matky, která se rozhodla pro inkluzivní 

vzdělávání své holčičky s postiţením (Lang, Berberichová, 1998, str. 115): 

  

„Když Sára poprvé přišla do první třídy, reakce ostatních rodičů byla neskrývaně 

negativní. Už jsme dlouho hledali vhodnou školu pro Sáru, takže jsme zřejmě byli 

přecitlivělí na pohledy a poznámky ostatních. Velmi závisí na učitelích. Pokud učitelé 

na škole přijmou postižené dítě a prezentují před ostatními žáky a rodiči své rozhodnutí 

jako něco samozřejmého, tak všichni přijmou, že dítě se speciálními potřebami má 

stejná práva a povinnosti jako ostatní děti ve třídě. Třídní učitelé by měli vědět, že toho 
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dětem se speciální potřebami mohou tolik nabídnout. Mohou totiž dát něco, co 

speciálně vyškolení lidé nebo terapeuti nemohou.“ 

  

Profesní připravenost pedagoga je výsledkem součinnosti vlastního úsilí 

učitele a kvality přípravy vysokoškolských pedagogů. Obojí musí být v rovnováze 

(Strnadová, 2010). 

 

2.4 Inkluzivní prostředí a klima třídy 

Inkluze spočívá také ve vytváření školního prostředí, které by mělo být podnětné 

pro učitele i ţáky. Rozhodujícím prvkem pro vznik úspěšné inkluzivní třídy je ocenění 

jedinečnosti osobnosti kaţdého dítěte. Odpovědnost za úspěšnost inkluze závisí 

především na učiteli. Jeho chování a postoje k dětem se zdravotním postiţením ve třídě 

velmi ovlivňují chování spoluţáků a atmosféru ve třídě (Lang, Berberichová, 1998). 

Lang, Berberichová (1998) uvádí pět základních potřeb dětí v učebním prostředí: 

1. Pocit sounáleţitosti 

Pocit ţáka, ţe chce někam patřit a je také tak přijímán, je nezbytný k tomu, aby 

se ve třídě cítil spokojeně. U zdravotně postiţených dětí je potřeba vyvinout smysl 

pro sounáleţitost se školou a se společností, ze které byly dosud vyloučeny.  Tyto děti 

by měly cítit, ţe jsou potřebné a ţe pokud nepřijdou do školy, všichni si to uvědomí a 

poté je přivítají zpátky mezi sebe. 

2. Svoboda 

V inkluzivní třídě se tato představa o svobodě týká potřeby učit se tak, jak jim 

nejlépe vyhovuje, podle svých zájmů a schopností. Inkluzivní třída uznává potřebu 

všech dětí, děti se samy podílejí na rozhodování, které odpovídá jejich schopnostem a 

odpovědnosti. 

3. Radost 

Radost je forma kladné energie, která způsobuje, ţe ţivot stojí za to. Třída by 

měla být místem, kde je veselo stále, ne jen zcela výjimečně. Pokud se stane místem, 

kde jsou ţáci rádi a rádi se zde učí, splňuje další kritérium pro inkluzivní vzdělávání.  

4. Úcta 

Vztahuje se k sebepojetí a sebehodnocení. Vytvořit třídu, která si váţí 

rozmanitosti, je těţký úkol, ale nutný krok k vybudování inkluzivní učební komunity. Je 
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důleţité podporovat poznávání sebe samého a svých kladných stránek, a to i díky 

uznání druhých. 

5. Bezpečí 

Bezpečí je v inkluzivní třídě nezbytnou sloţkou. Nelze bez něj vypěstovat 

například pocit sounáleţitosti. Pedagog by se měl starat o to, aby se děti cítily dobře, 

aby ve třídě existoval vztah důvěry, komunikace byla přátelská a konflikty byly řešeny 

tvůrčím způsobem. 

  

V inkluzivním prostředí třídy je důleţité vytvořit dostatek příleţitostí 

pro komunikaci mezi ţáky navzájem. Děti se naučí respektovat druhé, přijímat je. 

Začnou projevovat zájem o druhého, uplatňovat své názory, zajímat se o ţivotní 

zkušenosti. Pedagog by se měl soustředit na dodrţování určitých zásad, které mu 

pomohou vytvořit příjemné inkluzivní prostředí pro ţáky: 

 nestereotypně chválí ţáky a posiluje jejich chování 

 důvěřuje ve schopnosti ţáků 

 snaţí se vytvářet prostor pro samostatné řízení učební činnosti a k vyjádření 

vlastních postojů k učivu 

 odstranit z vyučování strach a obavy ţáků z odhalení chyby a z neúspěchu 

 vést ţáky k respektu 

 zadávat úkoly, jejichţ plnění je reálné, ale vyţaduje zvýšené úsilí 

 humorem přispívá k nedirektivnímu způsobu vedení třídy 

 hledá kompromisy a společné řešení (Hájková, Strnadová, 2010). 

  

Pro přívětivé inkluzivní prostředí je podstatné nejen sociální ale také fyzické 

prostředí. Třída, která vyhovuje všem fyzickým potřebám postižených, je nezbytná 

k usnadnění začátků v novém prostředí. Měla by na děti působit příjemným dojmem. 

Její vybavení, barvy, výzdoba vlastními výtvory, uspořádání třídy pro individuální 

i skupinovou práci a jiné. To vše jsou faktory, které na děti přímo působí (Lang, 

Berberichová, 1998). Důleţitá je také přístupnost školy, zejména pro ţáky s tělesným 

postiţením. Odstranění architektonických bariér by mělo být pro inkluzivní školu, která 

tyto ţáky vzdělává, samozřejmostí. 
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Z prostředí ve třídě se postupně vyvíjí klima celé třídy. Grecmanová (2008, str. 

9) označuje klima jako „psychosociální fenomén, který vzniká odrazem objektivní 

reality (prostředí) v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení jeho posuzovatelů 

(žáků, učitelů, ředitele, rodičů).“ Jedná se o dlouhodobý jev, délkou trvání se liší 

od atmosféry, která působí krátkodobě.  

Klima třídy se vytváří v průběhu výuky, ale i o přestávkách, na výletech a 

při dalších aktivitách třídy. Učitelé, kteří pracují v pozitivním klimatu, jsou schopni lépe 

pochopit pocity ţáků, více je chválí, jsou méně direktivní. Dokáţou vhodněji řešit 

problémy a lépe se zaměřovat na potřeby ţáků (Grecmanová, 2008). Ve třídě, ve které 

chybí ţákovská rivalita, panuje zde příjemná atmosféra, ţáci věří ve schopnosti učitele, 

se vyvine příznivé klima inkluzivní třídy. Příchod ţáka se zdravotním postiţením můţe 

také zcela změnit klima třídy, a to i pozitivně. Někteří pedagogové se shodují na 

zvýšené senzitivitě ţákovského kolektivu a větší soudrţnosti po přijetí takového ţáka do 

třídy (Hájková, 2005). 

 

2.5 Rodina a její vliv na úspěšnost inkluzivního vzdělávání 

Vstup dítěte do školy je důleţitým mezníkem v ţivotě dítěte, ale také celé jeho 

rodiny. Mnohem výrazněji tuto skutečnost vnímají rodiče dětí s postiţením. Také oni se 

samozřejmě snaţí zajistit svému dítěti nejlepší vzdělávací cestu. Zatímco dříve bylo dítě 

s postiţením automaticky spojeno se speciální školou, dnes se rodiče poměrně více 

zajímají o moţnost individuální integrace do běţné školy. Volba typu školy je pro ně 

stresující záleţitostí a rozhodnou-li se pro cestu běţné školy, je třeba se na to náleţitě 

připravit. 

Podstatné je, aby rodiče začínali s přípravami na inkluzivní vzdělávání včas. 

Důkladně by si měli zjišťovat informace o škole, kam chtějí své dítě začlenit. 

Jednoznačně si shrnout své představy, zajímat se o podmínky školy a její moţnosti. 

Rodiče by si také měli včas zjistit, do jaké míry jsou škola a její pracovníci ochotni 

vzdělávat dítě s postiţením. Nejdůleţitější přece je, aby se dítě ve škole cítilo dobře a 

spokojeně (Michalík, 2002). 

Rodiče by se měli zaměřit zejména na pocity svého dítěte, připravit ho 

na příchod do školy a umět vyslechnout i jeho názor. Příchod dítěte s postiţením 

do školy je pro něj další podstatný krok blíţe k veřejnosti. Dostává se do styku s cizími 

lidmi, se svými novými spoluţáky, kteří na něj mohou nahlíţet s určitým odstupem. 
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Právě rodiče by měli pomoci svému dítěti s nalezením cesty ke komunikaci. Zároveň by 

měli důkladně sledovat jeho školní docházku, aby byli schopni včas zachytit jeho 

případné selhání, problémy a umět ho nadále správně motivovat (Pipeková, 2010). 

Školní výkony dítěte velmi ovlivňuje emociální klima rodiny, pomoc při překonávání 

obtíží, spoluprožívání úspěchů a neúspěchů (Pipeková, 2010, str. 47).  

Spolupráce rodiny se školou je nezbytná pro úspěšnou inkluzi. Obě strany by 

měly sdílet společný jasný cíl a snaţit se ho, co nejvíce naplňovat. Postoj, který 

zaujmou rodiče ke škole, výrazně ovlivňuje i postoj samotného dítěte k jeho vzdělávání. 

Má-li mít dítě školu rádo, potřebuje na samém startu cítit pozitivní postoje svých rodičů 

ke škole (Pipeková, 2010). Rodiče dětí se zdravotním postiţením bývají velmi často 

angaţovaní a osobně se podílí na vzdělávání svých dětí. Je třeba si uvědomit, ţe 

podporu potřebují nejen rodiče, ale i učitelé. Spolupracují-li rodiče kvalitně 

s pedagogem, mohou společně dosáhnout překvapivě dobrých výsledků. Procesu 

inkluze můţe velmi uškodit, získají-li rodiče pocit, ţe se jim nikdo nevěnuje (Lang, 

Berberichová, 1998). 

Postoje rodičů k inkluzivnímu vzdělávání bývají většinou kladné, velkou roli ale 

hraje diagnóza dítěte, jeho věk a místo, kde je vzděláváno. Rodiče přesto trápí 

nejrůznější obavy. Obávají se sociální izolace. Často řeší otázku, jaký postoj zaujmou 

ostatní ţáci a zda dokonce nebude jejich dítě verbálně či fyzicky šikanováno. Zamýšlí 

se také nad dostatečnou kvalitou pracovníků školy a vzdělávacího programu dané školy, 

jakým způsobem se bude učitel dítěti věnovat, je-li obeznámen s výukovými metodami 

a má nemá nedostatek potřebných pomůcek (Hájková, Strnadová, 2010). 

Na následující ukázce můţeme posoudit, jak výrazně mohou rodiče ovlivnit 

inkluzivní vzdělávání svého dítěte s postiţením, snaţí-li se spolupracovat se školou a co 

nejvíce pomoci pedagogům. 

„Ruth je nyní patnáct let. V pěti či šesti letech jí byly diagnostikovány těžké 

poruchy učení, poruchy autistického spektra a její inteligenční kvocient se pohyboval 

pod hranící 70. Rodičům byla doporučena zvláštní škola. Tuto možnost odmítli, chtěli 

dceru začlenit do běžné školy. Rodičům se podařilo najít vhodnou školu a matka Ruth se 

rozhodla, že bude působit jako prostředník mezi učitelkou, osnovami, ředitelem a svým 

dítětem. Tento „tým“ fungoval dobře, dokud učitelka 4. třídy nezačala řešit Ruthiny 

nedostatky ve výuce. Rodičům bylo znovu doporučeno, aby Ruth přemístili do zvláštní 

školy. Opět odmítli a jejich dcera začala chodit do nové školy. Třídní učitelku tuto výzvu 
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přijala, aniž by příliš věděla, co přesně má dělat a jak učit dítě s postižením. 

S inkluzivním vzděláváním neměla žádné zkušenosti, nemohla se spolehnout ani 

na podporu kolegů, pouze na pomoc rodičů a spolužáků dívky. Přesto Ruth dokázala 

sestavit optimální vzdělávací plán, navíc se jí podařilo docílit toho, že děti mezi sebe 

Ruth bez výhrad přijaly. Na konci prvního stupně byla Ruth schopná víceméně plynule 

číst, docela dobře psala, zvládala základní matematické operace, učila se dějepis aj. 

Byla zcela nezávislá. Nejdůležitější ze všeho bylo, že byla spokojená (Lebeer, 2006, 

str. 15-16).“ 

Z ukázky vyplývá, ţe společným úsilím a pozitivním přístupem jak rodičů, tak 

pedagogů se můţe docílit velmi úspěšné inkluze, která je přínosem pro všechny 

zúčastněné. 

 

2.6 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání 

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (NAPIV) je dokument, který byl 

přijat vládou České republiky v březnu 2010. Byl připraven Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy ve spolupráci s hlavními odborníky v oblasti inkluzivního 

vzdělávání. 

Česká republika jiţ má Národní program rozvoje vzdělávání tzv. Bílou knihu, 

která poţaduje rovný přístup ke vzdělání pro všechny. Stále ale nebyla k dispozici 

jednotná koncepce a systémová podpora začleňování dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu, což se v praxi projevuje, že řada 

běžných škol stále není na integraci těchto dětí dostatečně připravena (Felcmanová 

in Květoňová, Prouzová, 2010, str. 54). 

Je důleţité ale připomenout, ţe začleňování se netýká pouze dětí se zdravotním 

postiţením, ale hovoříme také o dětech se sociálním a zdravotním znevýhodněním 

(Felcmanová in Květoňová, Prouzová, 2010). 

Ţáci se zdravotním postiţením bývají převáţně vyučováni v prostředí 

speciálního školství. Přítomnost těchto ţáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

je méně častá. Ţáci se sociálním znevýhodněním, kam patří i děti romského etnika, jsou 

díky nedostatečné systémové podpoře škol stále více vzděláváni ve školách určených 

ţákům s lehkou mentální retardací (NAPIV, 2010). 

V dokumentu je inkluzivní vzdělávání chápáno jako uspořádání školy takovým 

způsobem, který nabídne vhodné studium všem dětem, ţákům a studentům s ohledem 
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na jejich individuální rozdíly a vzdělávací potřeby. Důleţité ale je, ţe není podstatný 

druh „speciálních“ potřeb ani výsledky poměřování výkonů ţáků (Hájková, Strnadová, 

2010). 

Národní akční plán inkluzivního vzdělávání sleduje tři hlavní cíle (Felcmanová 

in Květoňová, Prouzová, 2010): 

 Posílit inkluzivní pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 

 Prevence proti sociální exkluzi 

 Přispět ke zvýšení sociální koheze naší společnosti. 

 

Přípravná fáze Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání začala být 

realizována v roce 2010 a bude ukončena v r. 2013. Úkolem této fáze je na základě řady 

odborníků vytvořit konkrétní návrhy strategií a opatření, které budou usilovat o podporu 

inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Poté bude následovat 

realizační fáze, která má za cíl veškerá opatření získaná za tři roky realizovat (NAPIV, 

2010). 

Dokument je rozdělen do 8 části. Kaţdá část má stanovené své úkoly, které je 

třeba splnit, a má svou expertní skupinu sloţenou z hlavních odborníků na danou 

problematiku. Ti připravují jednotlivé návrhy opatření. 

NAVIP se zaměřuje na: 

 Oblast koordinace a řízení 

Činnost příslušné expertní skupiny se zaměřuje na přípravu podmínek aktivit, 

které budou rozvíjet inkluzivní vzdělávání na lokální a regionální úrovni. Cílem je také 

zajistit informování odborné i široké veřejnosti vedoucí k podpoře rozvoje inkluzivního 

vzdělávání. 

 Oblast strategicko-legislativní 

Odborníci této skupiny mají za úkol připravit návrhy úprav stávajících 

rámcových vzdělávacích programů a zajistit úpravy právních norem z oblasti školské 

legislativy. Měly by být nastaveny tak, aby vedly k rozvoji inkluzivního vzdělávání.  

 Oblast preprimárního vzdělávání 

Cílem této skupiny je vypracovat návrhy na opatření, které povedou k rozvoji 

inkluze v oblasti předškolního vzdělávání, k vyrovnání sociálních nerovností a 

k vyrovnání šancí na vzdělávání. 

 Oblast primárního a sekundárního vzdělávání 
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Hlavním úkolem skupiny odborníků je vypracování návrhů opatření v oblasti 

primárního a sekundárního vzdělávání. Zaměřují se i na cílovou skupinu ţáků 

s nařízenou ústavní výchovou, na návrhy transformace základních škol praktických a 

snaţí se více upřesnit jednotlivá podpůrná opatření. 

 Oblast terciárního vzdělávání 

Stěţejním úkolem v této oblasti je vypracování návrhů opatření v oblasti 

terciárního vzdělávání, zejména vytvoření organizačních, materiálních, personálních 

podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání. 

 Oblast diagnostiky a poradenství 

Tato oblast se zaměřuje na zkvalitnění a zefektivnění poradenských sluţeb 

ve vztahu k jejich uţivatelům. 

 Oblast výzkumu, standardizace a evaluace 

Expertní skupina v této oblasti má za úkol uskutečnit výzkumné aktivity 

v oblasti vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Snaţí 

se podporovat výzkumné aktivity v této oblasti, provést analýzy potřeb pedagogických 

pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání, zpracovat metodické podklady pro podporu 

rozvoje inkluzivního vzdělávání. 

 Oblast vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cílem poslední oblasti je zpracování návrhů, které povedou k posílení 

kompetencí pedagogů pro úspěšné uskutečnění inkluzivního vzdělávání. 

Národní akční plán inkluzivního vzdělávání se snaţí zachytit všechny důleţité 

oblasti, ve kterých je potřeba udělat změny. Ty by měly vést k rozvoji inkluzivního 

vzdělávání v naší zemi a k vytvoření skutečně funkčního systému prospěšného 

pro vzdělávání dětí, ţáků a studentů ve školách (Felcmanová in Květoňová, Prouzová, 

2010). 
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3 NÁZORY A POSTOJE PEDAGOGŮ NA INKLUZIVNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

V PRAZE 

V předchozí teoretické části jsou zpracovány důleţité faktory, které ovlivňují 

úroveň a úspěšnost inkluzivního vzdělávání. Je však potřeba zdůraznit, ţe největší podíl 

na celém úspěchu tohoto vzdělávání má samotný pedagog. Na mou teoretickou část 

tedy navazuje část výzkumná zaměřující se na problematiku inkluze dětí se zdravotním 

postiţením z pohledu pedagogů základních praţských škol. 

V současné době se stále více usiluje o zařazení zdravotně postiţených dětí 

do škol hlavního vzdělávacího proudu. Otázkou však zůstává, jak tuto skutečnost 

vnímají pedagogové na základních školách. Zda jsou dostatečně připraveni, 

informováni a zda se vůbec cítí na to, tyto děti vzdělávat. 

 

3.1 Cíle a metody výzkumného šetření 

Hlavním cílem mé práce je zjistit názory a postoje pedagogů na inkluzi 

ve vybraných praţských základních školách. 

 

Stanovené výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou zkušenosti pedagogů s kontakty a výukou dětí s postiţením? 

2. Jaké obavy z inkluzivního vzdělávání pedagogové mají? 

3. Jaké ţáky s problémy a potřebami jsou pedagogové ochotni vzdělávat v běţné 

třídě? 

4. Do jaké míry jsou pedagogové ochotni spolupracovat s dalšími odborníky a 

upravovat výuku dle individuálních potřeb ţáka? 

5. Jsou schopni zvládnout rušivé chování ve třídě či dokonce fyzicky agresivní 

ţáky? 

 

Výzkumná metoda: 

Ke zpracování bakalářské práce jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. 

Informace byly zjištěny pomocí dotazníkového šetření. Dále jsem vyuţila analýzy 

dokumentů vybraných škol (ŠVP, Výroční zprávy škol). Pro lepší názornost jsou 

zjištěná data zobrazována v grafech a tabulkách. 
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Charakteristika dotazníku: 

Dotazník byl sestaven pro pedagogy 1. a 2. stupně níţe uvedených základních 

škol v Praze a jeho úplné znění je uvedeno v příloze č. 1. Jedná se o dotazníky SACIE a 

TEIP (Forlin, Loreman, Sharma & Earle, 2010).  

Dotazník má celkem 3 strany, obsahuje dohromady 43 otázek. První strana je 

formulovaná pomocí 10 otázek (2 otevřené, 8 uzavřených) a zaměřuje se zejména 

na základní informace o učiteli – pohlaví, věk, vzdělání, zkušenosti s výukou ţáků 

s postiţením aj. Druhá strana obsahuje 15 uzavřených otázek tvořených za pomoci škál 

a zjišťuje zejména názory a obavy pedagogů na inkluzivní vzdělávání. Třetí stranu tvoří 

18 uzavřených otázek, také tvořených pomocí škál. Orientuje se na výkonnost pedagogů 

v oblasti inkluzivní praxe, která výrazně ovlivňuje inkluzivní prostředí. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Výzkum byl zaměřen na pedagogy základních škol v Praze. Do vybraných 

základních škol jsem roznesla 85 dotazníků. Z celkového počtu se mi vrátilo 52 

vyplněných dotazníků. Návratnost tedy dosáhla 61 %. Výběr jednotlivých pedagogů byl 

zcela náhodný, stejně tak i jejich zastoupení na prvním či druhém stupni. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 12 muţů a 40 ţen. Větší počet ţen v dotazníkovém 

šetření bylo předpokládáno vzhledem k jejich převyšujícímu zastoupení v našem 

školství. Učitelé dotazník vyplňovali anonymně. 

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu 2 měsíců – únor aţ duben. 

 

3.2 Charakteristika škol 

3.2.1 Základní a mateřská škola Angel  

Základní škola Angel se nachází v klidné lokalitě Modřan, jedná se o školu 

sídlištní. Vyuţívá tři objekty - Hasova (třídy mateřské školy), Mladenovova (třídy 

prvního stupně, školní druţina) a Angelovova (třídy prvního i druhého stupně, jídelna, 

tělocvičny, odborné učebny, Komunitní centrum).  

Základní škola má celkem 46 pedagogů na prvním i druhém stupni. Průměrný 

věk pedagogů je 42 let. ZŠ zajišťuje výuku a výchovu ţáků 1. – 9. třídy. V současné 

době se ve škole vzdělává přibliţně 774 ţáků.  

Škola se nachází ve zdravém prostředí sousedícím s lesoparkem Kamýk. Má 

řadu specializovaných učeben (jazykové učebny, učebna přírodopisu, chemie a fyziky, 
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multimediální učebna, učebna hudební výchovy, keramická dílna, dílna pro technické 

práce).  Základní škola se zaměřuje na rozšířenou výuku jazyků, od školního roku 

2006/2007 je zařazena do sítě bilingvních škol. Prioritou školy je být dobrou školou 

pro všechny – pro ţáky cizince, ţáky se sociálním či zdravotním znevýhodněním, ţáky 

mimořádně nadané.  

Na prvním stupni se ţáci učí v blocích. Výuka je organizována jako integrované 

tématické vyučování v souvislostech s ţivotem kolem nás. Prvopočáteční čtení a psaní 

se vyučuje genetickou metodou. Na prvním stupni základní školy se vyučuje podle 

metodiky Začít spolu. Prosazuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. 

Na druhém stupni je zachována struktura 45 minutových vyučovacích jednotek, hojně 

se vyuţívá projektová výuka i prvky daltonského vyučování. 

Integrační program školy (ŠVP, 2009/2010) se zaměřuje na společné vyučování 

ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků intaktních. Jeho podstatou je rovné 

zacházení s rozdílností intelektuálních i fyzických schopností. Vzdělávání těchto ţáků 

se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření.  Ţáci jsou integrování individuálně 

do běţných tříd nebo do speciálních tříd se sníţeným počtem ţáků. Na škole působí 

Školní poradenské pracoviště Porozumění.  

 

3.2.2 Fakultní základní škola Chodovická 

Fakultní základní škola sídlí v Horních Počernicích na okraji sídliště. Jde také 

o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. V kaţdém ročníku jsou zpravidla zřizovány 

dvě aţ tři paralelní třídy. Na druhém stupni bývá v kaţdém ročníku navíc otevřena jedna 

třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Kapacita školy je zhruba 550 ţáků. Ve třídě bývá průměrně 22 aţ 25 ţáků. 

Pedagogický sbor se skládá z 25 pedagogů a 3 pracovníků školní druţiny. Průměrný 

věk pedagogů se pohybuje okolo 47 let. Většina pedagogů je zapojena do procesu 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastní se různých kurzů a školení – 

počítačových, metodických apod. Je zde zřízeno středisko specifických poruch učení 

pod odborným vedením speciálního pedagoga. 

V budově školy je celkem 31 učeben, z toho 4 slouţí jako herny pro oddělení 

školní druţiny a 5 jako plně odborné učebny – školní dílna, školní kuchyňka, jazyková 

učebna, učebna výpočetní techniky a učebna základů administrativy. Součástí budovy je 
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školní druţina určená pro první stupeň a školní klub pro ţáky 6. aţ 9. třídy. Od školního 

roku 2007/2008 probíhá na škole výuka podle školního vzdělávacího programu 

"ŠKOLA PRO ŢIVOT".  Důraz je kladen zejména na výuku cizích jazyků, informatiky 

a samozřejmě tělesné výchovy.  

Škola má dobré zkušenosti s integrací dětí se specifickými poruchami učení a 

chování, a to i těmi závaţnějšími. V současné době má škola integrované děti hlavně 

s SPUCH, z předchozích let má však i zkušenosti s integrací dětí jiného postiţení. Ţáci 

se zdravotním postiţením jsou integrováni v rámci běţných tříd. Škola vzdělává také 

řadu dětí cizích státních příslušníků. Základní škola není bezbariérová. 

 

3.2.3 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Kladská 

Základní škola Kladská sídlí v Kladské ulici v Praze 2 a je umístěna v klidné 

části. Od roku 2000 je také fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Škola se zaměřuje na výuku jazyků, především německého jazyka. Dalším specifikem 

školy je výuka lyţování, lyţařské pobyty se konají pro všechny třídy kaţdý rok. 

Školu navštěvuje přibliţně 393 ţáků. Na prvním stupni bývají otevřeny 

zpravidla dvě aţ tři paralelní třídy, na druhém stupni to zpravidla bývají dvě paralelní 

třídy. Pedagogický sbor tvoří přibliţně 30 učitelů, včetně výchovné poradkyně, školní 

psycholoţky a 8 vychovatelek školní druţiny. Průměrný věk pedagogů se pohybuje 

kolem 43 let. Mezi pedagogy najdeme i rodilé mluvčí vyučující cizí jazyk. Velký důraz 

škola klade na další vzdělávání pedagogů. 

Na škole probíhají dlouhodobé projekty na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. 

Spolupracují s organizací UNICEF, Člověk v tísni, velmi aktivně spolupracují s hnutím 

Na vlastních nohou – Stonoţka. Kaţdoročně se pořádají výměnné pobyty v Německu, 

Dánsku a Francii. Škola nabízí moţnost získat mezinárodní zkoušky z anglického a 

německého jazyka.  

Areál školy sídlí v jedné budově a tzv. přístavbě. Součástí školy je školní hřiště. 

V hlavní budově se nachází všechny třídy, odborné učebny a kabinety na odborné 

předměty. V přístavbě školy se nachází knihovna se studovnou. Ve škole najdeme také 

nově zrekonstruovanou školní druţinu, keramickou dílnu, zkušebnu školní kapely a 

tělocvičnu. 

Od školního roku 2007/2008 probíhá na škole výuka podle nového Školního 

vzdělávacího programu „Evropská škola“. Škola se orientuje hlavně na výuku jazyků, 
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ale také na mezinárodní spolupráci se školami EU, na práci s výpočetní technikou, 

na sportovní výchovu. Škola se snaţí vytvářet vhodné podmínky pro talentované ţáky 

i ţáky s různým druhem postiţení. Kaţdý integrovaný ţák má vypracován na základě 

doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně 

aktualizován dle potřeb ţáka. Celkem je na škole integrováno 42 ţáků, škola má velmi 

dobré zkušenosti se začleňováním ţáků se zdravotním postiţením. Převáţnou část tvoří 

ţáci s SPU, dále školu navštěvují 2 těţce zrakově postiţeni ţáci a 1 těţce sluchově 

postiţená ţákyně. Zrakově postiţený ţák z 8. ročníku zvládá veškeré učivo s ostatními 

dětmi a za přítomnosti osobní asistenty absolvuje i lyţařské kurzy. Škola není 

bezbariérová, integrovat vozíčkáře je moţné jen v případě, ţe bude mít osobního 

asistenta a „schodolez“. 

 

3.2.4 ZŠ Londýnská 

Základní škola Londýnská se nachází v oblasti Královských Vinohrad v Praze 

2.  Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky.  

Na škole se vzdělává přibliţně 560 ţáků. Škola disponuje 53 pedagogickými 

pracovníky. Jejich průměrný věk je přibliţně 36 let. Pedagogičtí pracovníci školy se řídí 

Etickým kodexem pedagogického pracovníka Základní školy Londýnská, který sami 

vytvořili a odsouhlasili. 

Učebny školy jsou moderně vybaveny. Ţáci mají moţnost připojení k internetu 

v kaţdé učebně. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a školní dílnou pro výuku 

předmětů Člověk a svět práce a Technická praktika. Provozuje také školní druţinu, 

školní klub a odpolední volnočasové aktivity. Rodiče mají moţnost komunikovat se 

školou prostřednictvím rozsáhlého internetového informačního systému. Škola se 

orientuje na projektovou činnost, zejména na ročníkové projekty, které jsou stanoveny 

na období jednoho školního roku, ale také meziročníkové a celoškolní. Dále organizuje 

přibliţně 45 zájmových krouţků. 

Škola uskutečňuje výuku dle školního vzdělávacího programu „Svobodná 

škola“. Program stojí na 6 hlavních pilířích – vzdělávání v souvislostech, práce 

s různými zdroji informací, individualizace vzdělávání, slovní hodnocení, partnerské 

vztahy a plánování delších časových období. Vysvědčení za první i druhé pololetí má 

ve všech vyučovacích předmětech a všech ročnících podobu slovního hodnocení. 

Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu 
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ke vzdělávání. Obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a 

jak je překonávat.   

Škola se zaměřuje na inkluzi. V loňském školním roce se zapojila do projektu 

Centra podpory inkluzivního vzdělávání a navázala tak kontakty s dalšími školami 

v Praze a Středočeském kraji. Učitelé se u ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva v jednotlivých předmětech. 

Snaţí se co nejvíce upravovat metody, individualizovat hodnocení a celkově se 

orientovat na individualitu kaţdého ţáka. Důleţitou roli hraje speciální pedagog, který 

se soustředí na reedukaci a kompenzaci handicapu. V případě závaţného handicapu se 

na edukačním procesu podílí rovněţ asistent pedagoga, jehoţ úkolem je poskytovat 

ţákovi potřebnou podporu při účasti na běţné výuce. 

 

3.3 Vlastní šetření 

Tato kapitola obsahuje rozbor výsledků dotazníkového šetření. Z dotazníku byly 

vybrány nejvýznamnější otázky, které nejvíce vystihují danou problematiku názorů, 

obav a postojů pedagogů na inkluzi. Jednotlivé otázky na první straně dotazníku 

zahrnují demografické informace a jsou řazeny dle stejné posloupnosti, jak v něm 

následují.  Druhá a třetí část je seřazena dle tematického zaměření otázek.  

 

3.3.1 Otázky upřesňující charakteristiku dotazovaných 

pedagogů 

První část dotazníku je zaměřena na charakteristiku dotazovaných pedagogů. 

Zjišťuje také jejich zkušenosti s kontaktem a výukou osob s postiţením, úroveň 

přípravy a znalost legislativy týkající se dětí s postiţením. Některé otázky jsou důleţité 

pro následující vyhodnocení a členění dle různých kritérií – pohlaví, věk, působení 

na prvním či druhém stupni ZŠ.  

 

A. Působení pedagogů na školách dle stupňů 

První otázka zjišťuje, na jakém stupni škol pedagogové působí. Dotazníky byly 

rozneseny na základní školy, ţádný pedagog tedy nevyplnil, ţe je učitel dětí raného a 

předškolního věku. Rozdělení pedagogů na jednotlivých stupních je zcela náhodné. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 pedagogů z prvního stupně (52 %) a 23 

pedagogů ze stupně druhého (46 %). Zastoupení z obou stupňů je tedy téměř vyrovnané. 
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Jeden pedagog vyplnil zaměření v oblasti speciální pedagogiky. Dva respondenti 

na otázku neodpověděli. Tato otázka je důleţitá pro další vyhodnocení, jelikoţ 

pedagogové na prvním stupni mohou mít na inkluzi zcela jiný názor neţ pedagogové 

druhého stupně, kde bývá učivo a přípravy obtíţnější. 

 

Graf č. 1 Působení pedagogů na jednotlivých stupních škol 

 

 

B. Pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 % muţů (12) a 77 % ţen (40). Bylo 

předpokládáno, ţe počet ţen bude převyšující vzhledem k zastoupení ţen v českém 

školství. 

Graf č. 2 Pohlaví respondentů 
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V následujícím grafu je poukázáno na rozloţení pedagogů dle pohlaví mezi 

prvním a druhým stupněm ZŠ. Na prvním stupni z dotázaných vyučují 4 muţi (15 %) a 

22 ţen (85 %). Na druhém stupni se počet muţů zvyšuje na 35 % (8 muţů) a 65 % ţen 

(15 ţen). Větší počet muţů na druhém stupni lze očekávat z důvodu více odborných 

předmětů zařazených do učebního plánu. 

 

Graf č. 3 Struktura pedagogických stupňů dle pohlaví 

 

 

C. Věk 

Otázka zjišťující věk pedagogů byla v dotazníku otevřená. Ze všech odpovědí 

byl tedy spočítán průměrný věk, který činí 43 let. Dva pedagogové věk neuvedli. 

Pro lepší názornost a následné vyhodnocení byl věk pedagogů ještě rozdělen do tabulky 

do 5 kategorií. 

Jednotlivé věkové kategorie zobrazuje graf i tabulka. Vyplývá z nich, ţe největší 

zastoupení pedagogů je ve věku 41 aţ 50 let. Věk do 25 let nevyplnil ţádný dotazovaný. 

Jedná se o věk, kdy se studenti stále připravují na profesi učitele a základní školy 

navštěvují pouze v rámci praxí. 
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Tabulka č. 2 Věk respondentů 

Věk Počet pedagogů Počet pedagogů v % 

do 25 let 0 0 % 

26 – 30 let 7 14% 

31 – 40 let 12 24 % 

41 – 50 let 19 38 % 

51 a více let 12 24 % 

 

D. Nejvyšší dosaţené vzdělání  

Čtvrtá otázka dotazníku zjišťovala nejvyšší dosaţené vzdělání pedagogů. 

Středoškolské vzdělání uvedlo 7 pedagogů (13 %). Lze předpokládat, ţe se jedná 

o učitele, kteří jiţ v praxi vyučují, ale doplňují si kvalifikaci na vysoké škole. 

Bakalářské studium nevyplnil ţádný z dotazovaných. Lze se domnívat, ţe přestoţe jsou 

dnes otevřeny dvoustupňové modely přípravy učitelů (bakalářské neučitelské a 

navazující magisterské učitelské), většina pedagogů z dotazovaných studovala pětileté 

nedělené magisterské studium, zejména pedagogové prvního stupně. Či po ukončení 

bakalářského studia hned pokračovali ve studiu v navazujícím magisterském programu. 

Magisterské studium dle očekávání uvedla většina pedagogů – 42 dotazovaných - coţ 

činí 81 %.  Tři respondenti (6 %) uvedli jiné vzdělání. 

 

Graf č.4 Nejvyšší dosažené vzdělání pedagogů 
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E. Bohaté/značné zkušenosti s kontakty s osobou s postiţením 

Další otázka v dotazníku se zaměřovala na zkušenosti pedagogů s kontakty 

s osobou se zdravotním postiţením. Pedagogové odpovídali, zda mají značné či bohaté 

zkušenosti s těmito osobami. Více neţ polovina pedagogů, přesněji 34 (64 %), uvedla, 

ţe značné zkušenosti s kontaktem s osobou s postiţením nemají. Můţeme se však 

domnívat, ţe alespoň částečnou zkušenost s kontaktem s osobou s postiţením mají. 

Osmnáct pedagogů (35 %) uvedlo odpověď ANO. Lze předpokládat, ţe tito 

pedagogové někdy učili či stále učí osobu se zdravotním postiţením. Kontakt s osobou 

s postiţením nemusel však být jen v rámci školy, můţe se jednat o blízkého přítele, 

rodinného příslušníka aj. 

 

Tabulka č. 3 Zkušenosti s kontakty s osobou s postižením 

Odpověď Počet pedagogů Počet pedagogů v % 

ANO 18 35 % 

NE 34 65 % 

 

 

F. Prošel jsem následující úrovní přípravy (kurz, seminář, výcvik) pro 

vzdělávání ţáků/studentů s postiţením 

Cílem otázky bylo zjistit, kolik pedagogů se zúčastnilo libovolné přípravy 

na vzdělávání ţáků/studentů s postiţením. Na výběr bylo ze tří moţností – ţádná 

příprava, střední a vysoká příprava, alespoň v rozsahu 40 hodin a více. Touto vysokou 

přípravou prošlo pouze 7 osob z dotazovaných (14 %). Střední přípravou prošlo 22 

pedagogů (42 %). Dle mého názoru se jedná o semináře a kurzy menšího rozsahu 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které zajišťuje škola. Ţádnou 

přípravu v oblasti vzdělávání ţáků s postiţením nemá 23 pedagogů (44 %), jedná se 

o poměrně velké procento vzhledem k celkovému počtu dotazovaných. 
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Graf č. 5 Úroveň přípravy pro vzdělávání žáků s postižením 

 

 

G. Moje znalost místní legislativy nebo politiky týkající se dětí s postiţením je: 

Na otázku zaměřující se na znalost legislativy vzhledem k ţákům s postiţením 

měli respondenti moţnost vybírat z pěti moţností. Ţádnou znalost legislativy uvedlo 

v šetření 10 pedagogů (19 %). I kdyţ se nejedná o příliš velké procento, domnívám se, 

ţe základními znalostmi legislativy týkající se dětí s postiţením, by měl v dnešní době 

disponovat kaţdý pedagog. Nízkou znalost uvedlo poměrně velké mnoţství pedagogů, a 

to 19 (37 %). Průměrná znalost legislativy měla u pedagogů také větší zastoupení. Tuto 

moţnost vybralo 16 pedagogů, tedy 31 %. Vysoká znalost legislativy byla vybrána šesti 

pedagogy (11 %) a velmi vysoká znalost pouze jedním pedagogem. 

Z grafu vyplývá, ţe pedagogové na základních školách mají poměrně nízké 

znalosti týkající se legislativy dětí s postiţením. Inkluze, ale ani integrace zdravotně 

postiţených dětí není na školách stále hojně rozvinuta. Pedagogové nemají tedy 

tendence se v dané oblasti více rozvíjet.  
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Graf č.6 Znalost legislativy týkající se dětí s postižením 

 

 

H. Moje sebejistota při výuce ţáků/studentů s postiţením je: 

Cílem otázky bylo zmapovat sebejistotu pedagogů při výuce ţáků s postiţením. 

Velmi nízkou sebejistotu zodpověděli pouze 4 % pedagogů. Odpověď „nízká“ měla jiţ 

větší zastoupení. Zaškrtlo ji 24 % respondentů. Převáţná část pedagogů (52 %) označila 

svoji sebejistotu při výuce ţáků s postiţením jako průměrnou. Vysokou sebejistotu 

uvedlo 20 % dotazovaných. Hodnotu „velmi vysoká sebejistota“ nezodpověděl ţádný 

respondent. Dva pedagogové otázku nezodpověděli. 

Z daných výsledků je patrné, ţe sebejistota pedagogů s výukou ţáků 

s postiţením je na dobré úrovni. Po sečtení hodnot „průměrná a vysoká“, které 

povaţujeme z hlediska sebejistoty za dostačující a velmi dobré, nám vyjde celkem 72 % 

pedagogů, kteří se při výuce těchto ţáků necítí zmatení a nejistí. 
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Graf č. 7  Sebejistota při výuce žáků s postižením 

 

 

V následujícím grafu je poukázáno,  jak se sebejistota pedagogů při výuce dětí 

s postiţením liší dle pohlaví. Ani jeden muţ z dotazovaných neoznačil svoji sebejistotu 

jako velmi nízkou či nízkou. Většina z nich, a to 58 %, ji označila jako vysokou. 

Průměrnou sebejistotou disponuje 42 % dotazovaných muţů. Ţeny označovaly svou 

jistotu při výuce ţáka s postiţením odlišně. Velmi nízkou sebejistotu ma 8 % 

dotazovaných ţen,  29 % ţen disponuje nízkou sebejistotou. Největší zastoupení u ţen 

měla průměrná a to s 55 %. Vysokou sebejistotu má 8 % respondentů ţenského pohlaví. 

Výzkumu se zúčastnilo téměř 4x více ţen neţ muţů. Je tedy patrné, ţe tyto 

výsledky nelze brát zcela v úvahu vzhledem k nízkému zastoupení muţů. Přesto však 

ve výzkumném šetření všichni muţi označili svou sebejistotu jako průměrnou či 

vysokou, ţádný z nich jako nízkou či velmi nízkou. Proto můţeme usoudit, ţe muţi 

disponují větší sebejistotou při výuce obecně, ale také při výuce ţáků/studentů 

s postiţením. 
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Graf č.8 Sebejistota při výuce žáků s postižením dle pohlaví 

 

 

I. Moje úroveň zkušeností s výukou ţáků/studentů s postiţením je: 

Poslední otázka první části dotazníku se zabývá úrovní zkušeností s výukou 

ţáků/studentů s postiţením. Poměrně velké procento pedagogů (42 %) uvedlo, ţe 

s výukou ţáků s postiţením nemají ţádné zkušenosti. Střední zkušenosti označilo 39 % 

respondentů. Vysokou zkušenost s výukou těchto ţáků v rozsahu alespoň 30 celých dnů 

má 19 % dotazovaných. 

Opět můţeme usuzovat, ţe z důvodu stále nedostatečně rozšířené inkluze 

na základních školách, nemají pedagogové příliš zkušeností s výukou dětí s postiţením. 

Na většině základních škol stále ještě nejsou vzdělávání ţáci s těţšími formami 

postiţení. Přesto hodnoty obsaţené v odpovědích „střední zkušenosti“ a „vysoké 

zkušenosti“ můţeme vzhledem ke všem dotazovaným povaţovat za velmi dostačující. 
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Graf č. 9 Úroveň zkušeností s výukou žáků s postižením 

 

 

V následujícím grafu jsou porovnané zkušenosti pedagogů s výukou ţáků 

s postiţením dle stupňů základní školy. Dva pedagogové se střední úrovní zkušeností 

neuvedli stupeň, na kterém vyučují, nejsou tedy v grafu zaznamenáni. Stejně tak jeden 

pedagog působící na škole v oblasti speciální pedagogiky s vysokou úrovní zkušeností. 

Z výsledků vyplývá, ţe ţádnou zkušenost s výukou ţáků s postiţením na prvním 

stupni nemá 58 % pedagogů, střední zkušenost má 27 % a vysokou zkušenost uvedlo 

15% pedagogů. Na druhém stupni jsou patrné větší zkušenosti. Ţádnou zkušenost 

s výukou zde uvedlo 43 %, střední zkušenost má 35 % dotazovaných z druhého stupně a 

vysokými zkušenostmi disponuje 22 % pedagogů druhého stupně. Z grafu jasně 

vyplývá, ţe pedagogové z 2. stupně mají vyšší střední a vysokou zkušenost v porovnání 

s pedagogy na prvním stupni. 
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Graf č. 10 Úroveň zkušeností s výukou žáků s postižením dle stupňů ZŠ 

 

 

3.3.2 Otázky zjišťující obavy pedagogů z inkluzivního vzdělávání 

Jednotlivé otázky v této části výzkumu zachycují nejčastější obavy pedagogů 

z inkluzivního vzdělávání. Zjišťují, jak se pedagogové staví k přítomnosti ţáka 

s postiţením ve své třídě. Jak jsou na tuto skutečnost připraveni, ale také zda mají 

strach, jak takového ţáka přijmou ostatní spoluţáci ve třídě. 

U kaţdého výroku měli pedagogové moţnost výběru ze 4 odpovědí – rozhodně 

nesouhlasím, nesouhlasím, souhlasím, rozhodně souhlasím. 

 

Otázka č. 1 - Mám obavy, ţe ţáci/studenti s postiţením nebudou zbytkem třídy 

přijímáni. 

Úkolem této otázky bylo zjistit, zda se pedagogové obávají či neobávají 

záporného přijetí ţáka s postiţením většinou třídy. Odpovědi na tuto otázku byly 

celkem jednoznačné. S výrokem rozhodně nesouhlasili 4 % dotazovaných a celých 78 

% se k výroku vyjádřilo nesouhlasně.  S názorem souhlasilo 16 % pedagogů a odpověď 

„rozhodně souhlasím“ uvedli pouze 2 % dotazovaných. 

Můţeme tedy poměrně jasně říci, ţe převáţná většina pedagogů zastává názor, 

ţe ostatní spoluţáci ve třídě jsou schopni nového ţáka s postiţením přijmout a brát ho 

jako součást třídy. Neobávají se rázného „odstrčení“ ţáka s postiţením mimo kolektiv a 

výrazných záporných názorů vůči němu. 
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Graf č. 11 Obava pedagogů, zda budou žáci s postižením zbytkem třídy přijati 

 

 

V následujícím grafu níţe jsou dle stupňů základních škol porovnány názory 

pedagogů, jak přijme třídní kolektiv ţáka s postiţením. Pedagogové prvního stupně 

ve větší míře uváděli odpovědi „rozhodně nesouhlasím“ a „nesouhlasím“ s výrokem, ţe 

by tito ţáci nebyli zbytkem třídy přijati. Po sečtení obou hodnot těchto odpovědí 

získáme celkem 92 % pedagogů prvního stupně, kteří se neobávají záporného přijetí 

takového ţáka zbytkem třídy. Převáţná část pedagogů druhého stupně (77 %) uvedla 

také odpověď „nesouhlasím“. Opačný názor mělo 23 % pedagogů, kteří se obávají, ţe 

třída by postiţeného ţáka mohla přijmout spíše negativně. 

 

Graf č. 12 Obava pedagogů, zda budou žáci s postižením zbytkem třídy přijati – dle 

stupňů ZŠ 
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 Mezi názory pedagogů prvního a druhého stupně na daný problém nejsou 

výrazné rozdíly. Přesto z grafu vyplývá, ţe učitelé prvního stupně se k názoru staví 

optimističtěji a tohoto problému, který by mohl nastat, se příliš neobávají. Důvodem 

můţe být jejich sebejistota, s kterou by daný problém zvládli úspěšné vyřešit. Roli však 

můţe hrát také věk dětí na 1. stupni. Přesto, ţe bývají otevřenější, jsou schopni lépe 

přijmout pozitivní názor autority, tedy pedagoga, a zaujmout také kladný postoj. 

 

Otázka č. 4 - Mám obavy, ţe bude obtíţné věnovat odpovídající pozornost všem 

ţákům/studentům v inkluzivní třídě. 

Tato otázka měla za úkol zjistit, zda se pedagogové obávají skutečnosti, ţe 

nebudou schopni věnovat všem dětem ve třídě odpovídající pozornost. S danou otázkou 

zcela souhlasilo 20 % dotazovaných a celých 64 % uvedlo odpověď „souhlasím“. Pouze 

16 % pedagogů z celkového počtu vybrali moţnost „nesouhlasím“. 

Tato otázka jasně ukázala, ţe většina pedagogů se obává, zda budou schopni 

věnovat kaţdému ţákovi odpovídající pozornost. Lze předpokládat, ţe se pedagogové 

domnívají, ţe větší část svého času a pozornosti budou muset věnovat ţákovi 

s postiţením a ostatní ţáci budou o jeho pozornost ochuzeni. 

 

Graf č. 13 Obava pedagogů z věnování odpovídající pozornosti všem žákům 
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Otázka č. 7 – Mám obavy, ţe moje pracovní zatíţení stoupne, budu-li mít ve třídě 

ţáky/studenty s postiţením. 

 Cílem otázky bylo zjistit, jestli se pedagogové domnívají, ţe se společná výuka 

s ţáky s postiţením promítne do jejich pracovního zatíţení. Převáţná část pedagogů 

s tímto názorem jednoznačně souhlasila. Celých 32 % dotazovaných uvedlo odpověď 

„rozhodně souhlasím“ a 54 % odpověď „souhlasím“. S názorem nesouhlasilo 14 % 

dotazovaných. Odpověď „rozhodně nesouhlasím“ neuvedl ţádný respondent. 

            Z grafu zcela vyplývá, ţe většina dotazovaných pedagogů souhlasí s názorem 

potvrzujícím jejich stoupající pracovní zatíţení, budou-li mít ve třídě ţáka s postiţením. 

Myslím si, ţe tyto poměrně jednoznačné odpovědi lze očekávat. Pedagogové si jsou 

plně vědomi, ţe budou muset věnovat více času přípravám na výuku, z velké části se 

podílet na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, snaţit se uţívat nové metody a 

formy výuky, ale i hodnocení. Inkluzivní vzdělávání přináší změny i pro pedagoga, 

které se však po určité době stanou samozřejmostí a nečiní pedagogům velké obtíţe. 

 

Graf č. 14 Obava pedagogů ze stoupajícího zatížení, mají-li ve třídě žáka s postižením 

 

 

Otázka č. 10 – Mám obavy, ţe budu ve větším stresu, budou-li v mé třídě 

ţáci/studenti s postiţením 

Tato otázka vyvolala u pedagogů poměrně rozdílné názory. Celých 60 % 

pedagogů odpovědělo, ţe se většího stresu neobávají. Naopak 38 % dotazovaných se 

ztotoţnilo s názorem, ţe by mohli proţívat větší stres při výuce, kde by se nacházel 

i ţák s postiţením. Jeden pedagog (2 %) uvedl odpověď „rozhodně souhlasím“. 
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Obavy pedagogů z většího stresu mohou mít několik důvodů. Pedagogové si 

uvědomují své počáteční zvýšené pracovní zatíţení spojené s přípravou na výuku. Často 

se však obávají svých nedostatečných zkušeností s výukou ţáků s postiţením, jak mají 

k těmto dětem přistupovat a jak vést výuku, aby vše probíhalo jako celek pro všechny 

ţáky. 

Graf č. 15 Obavy pedagogů s většího stresu, mají-li ve třídě žáka s postižením 

 

 

Otázka č. 14 – Mám obavy, ţe nemám dostatečné znalosti a dovednosti potřebné 

k výuce ţáků/studentů s postiţením. 

Poslední otázka z tohoto okruhu se zaměřovala na obavy pedagogů, které mohou 

mít z důvodu svých nedostatečných znalostí a dovedností potřebných k výuce ţáků 

s postiţením. S tímto názorem nesouhlasilo 34 % (17) pedagogů. Opačný názor zastává 

50 % (25) dotazovaných a odpověď „rozhodně souhlasím“ uvedlo 16 % (8) pedagogů. 

Z daných výsledků můţeme posoudit, ţe pedagogové se v poměrně velké míře 

ztotoţňují s tímto výrokem. Obávají se, zda se jejich nedostatečné dovednosti a znalosti 

v dané problematice neodrazí na neúspěšném vzdělávání ţáků s postiţením. Je jasné, ţe 

úroveň znalostí a dovedností pedagoga do jisté míry ovlivňuje úspěšnost inkluzivního 

vzdělávání. Někdy však stačí hlavně snaha a pozitivní přístup ze strany učitele, a aby 

cítil podporu ze strany rodičů a školy. 
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Graf č. 16 Obavy pedagogů z nedostatečných znalostí a dovedností ve výuce žáků s 

postižením 

 

 

3.3.3 Otázky zjišťující názory pedagogů na vzdělávání ţáka 

s konkrétními problémy a potřebami 

Tento okruh otázek se zaměřuje na konkrétní problémy a individuální potřeby 

ţáků ve třídě. Otázky mají zjistit, jak se pedagogové staví ke skutečnosti, kdyby měli 

takového ţáka vzdělávat v rámci inkluzivní třídy. Poukazují na jejich názory, zda by 

měli být ţáci s těmito problémy v běţných třídách základních škol hlavního 

vzdělávacího proudu. 

Jednotlivé otázky jsou nejdříve detailně rozebrány. Poté jsou v  závěru všechny 

otázky přehledně zobrazeny graficky v jednom hlavním grafu. U těchto otázek 

v dotazníku se objevoval komentář, ţe by záleţelo, zda by měl takový ţák ve třídě 

asistenta a jaká je míra jeho postiţení. Dva z dotazovaných neuvedli ţádné odpovědi. 

 

Otázka č. 3 – Ţáci/studenti, kteří mají problém slovně vyjádřit své myšlenky, by 

měli být v běţných třídách. 

Pedagogové na tuto otázku odpovídali spíše kladnými odpověďmi. Celých 66 % 

(33) pedagogů by souhlasilo, aby ţáci, kteří mají problém se slovně vyjádřit, 

navštěvovali běţnou třídu. S tímto názorem také rozhodně souhlasilo 6 % (3) pedagogů. 

Opačný postoj k této otázce zaujalo 26 % (13) pedagogů a jeden pedagog rozhodně 

nesouhlasil.  
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Z uvedených odpovědí vyplývá, ţe převáţná část pedagogů by souhlasila, aby 

byli ţáci s problémovým slovním vyjádřením vzděláváni v běţné třídě. Toto zjištění je 

celkem překvapivé vzhledem k tomu, ţe mezi takové ţáky můţeme zařadit nejen ţáky 

s řečovými poruchami, ale také děti s mentálním postiţením či poruchou autistického 

spektra. Uvědomili-li si pedagogové i tento fakt, můţeme konstatovat, ţe se jedná 

o velký krok kupředu v rámci inkluzivního vzdělávání. 

 

Otázka č. 6 – Ţáci/studenti, kteří neudrţí pozornost, by měli být v běţných třídách. 

Tato otázka zjišťovala, zda by byli pedagogové ochotni vzdělávat ve své třídě 

ţáky, kteří mají problém udrţet v průběhu výuky pozornost. Odpověď „rozhodně 

nesouhlasím“ uvedli 2 pedagogové, tedy 4 %.  Poloţku „nesouhlasím“ vybralo 

v dotazníku 34 % (17) dotazovaných. Oproti tomu 56 % (28) pedagogů by byli ochotni 

tyto ţáky vzdělávat. K nim se řadí i 6 % (3) pedagogů, kteří uvedli odpověď „rozhodně 

souhlasím“. 

Odpovědi v této otázce nebyly zcela tak jednoznačné. Přesto převaţuje skupina 

pedagogů, kteří by neodmítli vzdělávat ve své třídě ţáka, který má problém při výuce 

udrţet pozornost. Zabývali se i myšlenkou, aby měl tento ţák asistenta. Lze usuzovat, 

ţe dotazovaní, kteří uvedli odpověď „rozhodně nesouhlasím a nesouhlasím“, si jsou 

plně vědomi, ţe by tito ţáci mohli narušovat průběh výuky a svým následným rušivým 

chováním ovlivňovat chování ostatním spoluţáků. Společnou výuku by si tedy raději 

nepřáli. 

 

Otázka č. 8 – Ţáci/studenti, kteří k práci potřebují komunikační prostředky (např. 

Braillovo písmo/znakový jazyk), by měli být v běţných třídách. 

Cílem otázky bylo zjistit, zda by byli pedagogové ochotni vzdělávat ţáky, kteří 

potřebují k výuce komunikační prostředky. Jedná se zejména o ţáky se zrakovým a 

sluchovým postiţením. Pedagogové se k otázce „postavili“ spíše záporně. S touto 

skutečností rozhodně nesouhlasilo 14 % (7) pedagogů a dalších 58 % (29) uvedlo 

odpověď „nesouhlasím“. Vzdělávat ţáky se zrakovým či sluchovým postiţením by bylo 

ochotno 24 % (12) pedagogů a 2 pedagogové (4 %) rozhodně souhlasili. 

Celkově můţeme shrnout, ţe větší část dotazovaných pedagogů si myslí, ţe by 

ţáci, kteří potřebují k práci komunikační prostředky, neměli být v běţných třídách. 

Můţeme usuzovat, ţe tyto ţáky nechtějí vzdělávat, jelikoţ se obávají svých 
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nedostatečných zkušeností, ale také z důvodu vyšší pozornosti, kterou by jim museli 

věnovat. Také se lze domnívat, ţe u většiny, která se vzděláváním těchto ţáků 

nesouhlasí, tato obava pramení z obtíţnější komunikace s nimi. Pokud by však takový 

ţák měl ve třídě asistenta (lze předpokládat, ţe spíše ano), pedagogové by se určitě cítili 

jistěji.  

 

Otázka č. 12 – Ţáci/studenti, kteří často propadají u zkoušek, by měli být 

v běţných třídách  

Předposlední otázka v tomto okruhu se zabývá ţáky, kteří mají častější aţ 

dlouhodobé problémy s učivem. Snaţí se zmapovat názory pedagogů, jak se oni staví 

k této situaci. Zda si jsou jisti, ţe by tito ţáci měli dostat šanci a nadále zůstávat 

v běţných třídách základních škol hlavního vzdělávacího proudu, či pro ně zvolit jinou 

alternativu. Převáţná část dotazovaných uvedla, ţe by tito ţáci měli být vzděláváni 

v běţných třídách. Celkem se jedná od 65 % (31) pedagogů s odpovědí „souhlasím“ a 

jeden pedagog s odpovědí „rozhodně souhlasím“. Záporné odpovědi se objevily u 29 % 

(14) pedagogů, kteří se shodli na tom, ţe by tito ţáci neměli být vzděláváni v běţných 

školách. K nim se připojili i 4 % (2) pedagogů s odpovědí „rozhodně nesouhlasím“. 

Závěrem lze říci, ţe pedagogové se spíše shodují na názoru, aby tyto děti měly 

moţnost být v běţné škole. Ostatní z dotazovaných by volili jinou alternativu, zřejmě 

moţnost vzdělávání těchto ţáků v základní škole praktické. 

 

Otázka č. 15 – Ţáci/studenti, kteří potřebují individuální vzdělávací plán, by měli 

být v běţných třídách. 

Ve výsledcích poslední otázky se objevily zcela jednoznačné názory. 

Pedagogové se rozhodovali, zda by ţáci, kteří potřebují IVP, měli být v běţných 

školách. Celkem 76 % (38) pedagogů uvedlo, ţe s tímto výrokem souhlasí, a k nim se se 

svou odpovědí „rozhodně souhlasím“ přidalo dalších 14 % (7) dotazovaných. Pouze 5 

pedagogů, coţ činí 10 %, uvedlo, ţe by tito ţáci neměli navštěvovat běţné třídy. 

Po sečtení hodnot souhlasných odpovědí dostaneme celkem 90 % pedagogů, 

kteří si jsou jisti, ţe by se ţáci s IVP měli vzdělávat ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu. Vzhledem k některým výše uvedeným otázkám a jejich odpovědí je to poměrně 

překvapivé zjištění. Naopak to však zachycuje pozitivní myšlenky a postoje pedagogů 

ke vzdělávání ţáků s postiţením v běţných školách. 
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Graf č. 17 Problémy, potřeby žáků a názory pedagogů na jejich vzdělávání v běžné třídě 

 

 

3.3.4 Otázky zjišťující názory pedagogů na postiţení a na kontakt 

s osobou s postiţením 

V následující části jsou znázorněny odpovědi pedagogů na výroky týkající se 

jejich názorů na postiţení, jak se cítí při kontaktu s osobou s postiţením a jak by se cítili 

oni sami, kdyby byli postiţeni. 

Odpovědi na jednotlivé výroky jsou přehledně zpracovány do tabulek a celkový 

počet respondentů u kaţdé odpovědi je vyjádřen procentuálně. Všechny zjištěné 

informace jsou společně posouzeny závěrečným vyhodnocením této části. 

 

Otázka č. 2 - Mám strach, ţe bych sám také jednou mohl být postiţený. 

 

Tabulka č. 4 Strach pedagogů ze svého možného postižení 

Odpověď Četnost označení Četnost označení v % 

Rozhodně nesouhlasím 3 6 % 

Nesouhlasím 19 38 % 

Souhlasím 26 52 % 

Rozhodně souhlasím 2 4 % 
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Otázka č. 5 - Mám tendenci omezovat kontakt s lidmi s postiţením na minimum a 

ukončit ho tam rychle, jak je to jen moţné. 

 

Tabulka č. 5 Snaha pedagogů omezovat kontakt s lidmi s postižením 

Odpověď Četnost označení Četnost označení v % 

Rozhodně nesouhlasím 21 43 % 

Nesouhlasím 23 47 % 

Souhlasím 4 8 % 

Rozhodně souhlasím 1 2 % 

 

Otázka č. 9 - Cítil bych se strašně, kdybych byl postiţený. 

 

Tabulka č. 6 Strašný pocit pedagoga ze svého postižení 

Odpověď Četnost odpovědí Četnost odpovědí v % 

Rozhodně nesouhlasím 1 2 % 

Nesouhlasím 16 31 % 

Souhlasím 24 46 % 

Rozhodně souhlasím 5 10 % 

Neodpovědělo 6 11 % 

 

 

Otázka č. 11 - Mám strach pohlédnout osobě s postiţením přímo do očí. 

 

Tabulka č. 7 Strach pedagoga pohlédnout osobě s postižením přímo do očí 

Odpověď Četnost odpovědí Četnost odpovědí v % 

Rozhodně nesouhlasím 28 57 % 

Nesouhlasím 20 41 % 

Souhlasím 1 2 % 

Rozhodně souhlasím 0 0 % 
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Otázka č. 13 - Mám problémy překonat počáteční šok při setkání s osobou 

s těţkým tělesným postiţením. 

 

Tabulka č. 8 Problém pedagoga překonat šok při setkání s osobou s těžkým těl. postižením 

Odpověď Četnost odpovědí Četnost odpovědí v % 

Rozhodně nesouhlasím 13 26 % 

Nesouhlasím 33 66 % 

Souhlasím 3 6 % 

Rozhodně souhlasím 1 2 % 

 

 

Závěrečné vyhodnocení otázek zjišťujících názory pedagogů na postižení a na kontakt 

s osobou s postižením 

První otázka z této oblasti zjišťovala pocit pedagoga, kdyby byl sám jednou 

postiţený. Největší počet respondentů (52 %) uvedlo, ţe souhlasí s výrokem – mám 

strach, že bych mohl být jednou postižený. Poměrně velké procento dotazovaných (38 

%) uvedlo pravý opak, tedy ţe s výrokem nesouhlasí. 

Druhá otázka se soustředila na pocit pedagoga, setká-li se s osobou s postiţením. 

S výrokem – mám tendenci omezovat kontakt s lidmi s postižením na minimum a 

ukončit ho tak rychle, jak je to jen možné -  rozhodně nesouhlasilo 43 % pedagogů a 

celých 47 % uvedlo odpověď „nesouhlasím“. 

Další výrok měl u pedagogů poměrně rozdílné názory. S výrokem – cítil bych se 

strašně, kdybych byl postižený -  nesouhlasilo 31 % pedagogů. Opačný názor 

v odpovědi „souhlasím“ sdílelo 46 % pedagogů a dalších 10 % pedagogů uvedlo 

odpověď „rozhodně souhlasím“. Na otázku v dotazníku neodpovědělo 11 %. Někteří 

pedagogové připojili k otázce své komentáře: „Záleží, zda by se jednalo o postižení 

vrozené či získané v průběhu života“; „Na otázku je těžké odpovědět.“ 

Na předposlední otázku – mám strach pohlédnout osobě s postižením do očí – se 

u pedagogů vyskytly jednoznačné odpovědi. Celých 57 % dotazovaných uvedlo, ţe 

s výrokem rozhodně nesouhlasí a 41 % odpovědělo „nesouhlasím“. 

Poslední otázka měla podobné jednoznačné rozloţení odpovědí. S výrokem – 

mám problémy překonat počáteční šok při setkání s osobou s těžkým tělesným 
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postižením – nesouhlasilo 66 % pedagogů. Odpověď „rozhodně nesouhlasím“ uvedlo 26 

% dotazovaných. 

Z výše uvedených odpovědí lze jednoznačně říci, ţe většina pedagogů nemá 

ţádné obavy a stres z kontaktu s osobou s postiţením. U otázek týkajících se této oblasti 

byly odpovědi vţdy jednoznačné. Nemají tendence s těmito osobami co nejdříve 

ukončit kontakt či se v jejich blízkosti cítit nepřirozeně aţ nepříjemně. 

U otázek zjišťujících pohled pedagogů na své moţné postiţení se odpovědi 

poměrně rozcházely. Názory zde byly velmi nejednotné. Přesto však vţdy převaţovaly 

odpovědi, kdy dotazovaní souhlasili či rozhodně souhlasili s výroky potvrzujícími jejich 

strach a obavy ze svého postiţení. 

 

3.3.5 Otázky orientující se na výkonnost pedagoga v inkluzivní 

praxi 

Závěrečná fáze dotazníku (3. strana) se orientovala na výkonnost pedagoga 

v inkluzivní praxi. Ke zpracování bylo vybráno celkem 6 otázek z dané oblasti, které se 

nejvíce týkaly schopností pedagogů potřebných k úspěšné výuce ţáků s postiţením 

v inkluzivní třídě. Jedná se především o spolupráci pedagoga s dalšími odborníky, 

snahu vyuţívat různé způsoby hodnocení, vytvářet individuální učební úkoly, ale také 

zvládnutí rušivého chování ve třídě aj. 

Dotazovaní měli moţnost vybírat z šesti odpovědí – rozhodně nesouhlasím (RN), 

nesouhlasím (N), částečně nesouhlasím (ČN), částečně souhlasím (ČS), souhlasím (S), 

rozhodně souhlasím (RS). 

 

Otázka č. 8 - Dokáţu zvládnout rušivé chování ve třídě. 

První otázka se zaměřovala na schopnost učitele zvládnout případné rušivé 

chování ve třídě. Ţádný z pedagogů neuvedl čistě zápornou odpověď, tedy „rozhodně 

nesouhlasím a nesouhlasím“. Pouze 3 pedagogové, coţ činí 6 %, uvedli odpověď 

„částečně nesouhlasím“. Převaţovaly tedy spíše souhlasné moţnosti. Celých 37 % (19) 

dotazovaných částečně souhlasí s tvrzení, ţe by byli schopni zvládnout rušivé chování 

ve třídě. Větší počet, 43 % (22) pedagogů, s tímto názorem zcela souhlasí a dalších 14 

% (7) vybralo moţnost „rozhodně souhlasím“. Jeden pedagog otázku nezodpověděl. 

Z daných odpovědí vyplývá, ţe převáţná část pedagogů si je jista, ţe by zvládli 

hlučné rušivé chování ve třídě. Tento fakt je důleţitý zejména pro příznivé inkluzivní 
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prostředí. Ţáci s postiţením bývají více citliví na jakékoliv rušivé elementy. Potřebují 

k práci klidné prostředí, při kterém se budou moci úspěšně soustředit. Častější rušivé 

chování ve třídě můţe také narušit jejich naladění a vyvolávat v nich určité stresy vůči 

škole. 

Graf č. 18 Schopnost zvládnutí rušivého chování ve třídě 

 

 

Otázka č. 10 – Jsem si jistý/á, ţe dokáţu vytvářet učební úkoly tak, aby byly 

přizpůsobeny individuálním potřebám ţáků/studentů s postiţením 

K danému tvrzení se 6 % (3) pedagogů vyjádřilo nesouhlasně. Dalších 10 % (5) 

pedagogů uvedlo, ţe částečně nesouhlasí. Jiţ větší počet dotazovaných, celkem 37 % 

(19), vybralo moţnost „částečně souhlasím“ a celých 39 % (20) souhlasilo, ţe jsou 

schopni vytvořit učební úkoly tak, aby byly uzpůsobené individuální potřebám dětem 

s postiţením. Čtyři osoby z dotazovaných, coţ činí 8 %, vybrali moţnost „rozhodně 

souhlasím“. Jeden pedagog nevybral ţádnou odpověď. 
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Graf č. 19 Schopnost vytvářet přizpůsobené úkoly žáků s postižením 

 

Přestoţe se v grafu objevují i záporné odpovědi a odpovědi na hranici 

souhlasím-nesouhlasím, můţeme konstatovat, ţe větší část pedagogové je schopna a 

ochotna připravovat jednotlivé úkoly ţákům s postiţením tak, aby byly zcela nastaveny 

na jejich individuální potřeby. 

 

Otázka č. 12 – Dokáţu spolupracovat s dalšími odborníky (tj. externími učiteli 

nebo logopedy) při vytváření vzdělávacích plánů pro ţáky/studenty s postiţením. 

 

Otázka č. 13 – Dokáţu spolupracovat společně s dalšími odborníky a členy sboru 

(např.: s asistenty pedagoga nebo dalšími učiteli) při výuce ţáků/studentů 

s postiţením ve třídě. 

Výsledky šetření uvedených dvou otázek jsou znázorněny společně 

v následujícím grafu (č. 20). Odpovědi jsou barevně rozlišeny - modrá barva znázorňuje 

schopnost pedagoga spolupracovat s externími pracovníky, červená barva zaznamenává 

schopnost pedagogů spolupracovat s dalšími pedagogy a odborníky v rámci jejich 

školy. Jeden pedagog nezvolil ţádnou odpověď. 

V otázce č. 12 se objevovalo o nepatrné mnoţství více záporných odpovědí. 

Moţnost „nesouhlasím“ vybrali 4 % (2) pedagogů a „částečně nesouhlasím“ 10 % (5) 

pedagogů. S daným tvrzením částečně souhlasilo 26 % (13) dotazovaných. Jednoznačné 

souhlasné odpovědi uvedlo 31 % (16) a 29 % (15) respondentů. Tito pedagogové si jsou 

zcela jisti, ţe jsou schopni s dalšími odborníky mimo školu navázat spolupráci, která by 
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jim byla ku prospěchu při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro ţáka 

s postiţením. 

V otázce č. 13 byly odpovědi poměrně podobné, pedagogové pouze méněkrát 

volili moţnost negativní odpovědí. Odpověď „rozhodně nesouhlasím“ a „nesouhlasím“ 

nevyplnil ţádný z dotazovaných. S výrokem částečně nesouhlasili pouze 4 % (2) 

pedagogů. Moţnost „částečně souhlasím“ vyplnil stejný počet pedagogů jako 

v předchozí otázce, tedy 26 % (13). Dohromady 70 % (36) dotazovaných souhlasí či 

rozhodně souhlasí, ţe dokáţou společně s ostatními členy sboru a s odborníky v rámci 

školy spolupracovat na výuce ţáků s postiţením. 

Z výše uvedených odpovědí lze jednoznačně posoudit, ţe pedagogové 

na školách jsou zcela otevřeni moţnosti spolupráce s dalšími odborníky. Při tvorbě 

vzdělávacích plánu by se nebáli kontaktovat a nadále spolupracovat s externími 

pracovníky v příslušném oboru. Stejně tak jsou plně ochotni se radit, získávat podněty a 

komunikovat s ostatními pedagogy a odborníky v rámci školy při přípravách výuky 

u ţáka s postiţením. 

 

Graf č. 20 Schopnost spolupráce s odborníky – porovnání 

 

 

Otázka č. 15 Dokáţu pouţívat různé způsoby hodnocení (např.: hodnocení 

portfolia, upravené testy, hodnocení zaloţené na projevech ţáka/studenta). 

V rámci této otázky nebyly ţádným z dotazovaných vyplněny odpovědi 

„rozhodně nesouhlasím“, „nesouhlasím“ a  „částečně nesouhlasím“. Dva pedagogové 

odpověď neuvedli. S tvrzení částečně souhlasilo 24 % (12) pedagogů. Moţnost 
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„souhlasím“ vybralo 42 % (21) dotazovaných a 34 % (17) uvedlo odpověď „rozhodně 

souhlasím“. 

Odpovědi jsou zde zcela jednoznačné, coţ je také příznivé pro úspěšnou inkluzi. 

Lze tedy konstatovat, ţe většina pedagogů je schopna volit nejrůznější způsoby 

hodnocení pro ţáky s postiţením. Pedagogové si jsou plně vědomi toho, ţe kaţdý ţák 

vyţaduje jiný přístup a jinou zpětnou vazbu, kterou by poznal, jak danou činnost zvládá. 

 

Graf č. 21 Schopnost používat různé způsoby hodnocení 

 

 

Otázka č. 17 – Jsem si jistý/á, ţe dokáţu jednat s ţáky/studenty, kteří jsou fyzicky 

agresivní. 

Poslední otázka se zaměřuje na schopnost pedagoga jednat s fyzicky agresivními 

ţáky. Otázka byla záměrně zvolena z důvodu, jelikoţ někteří ţáci s postiţením se 

mohou v určitých vypjatých situacích projevovat jako agresivní.  

Jeden pedagog na otázku neodpověděl. Odpověď „rozhodně nesouhlasím“ uvedl 

také jeden pedagog, tedy 2%.  S otázkou nesouhlasilo 12 % (6) dotazovaných. Moţnost 

„částečně nesouhlasím“ uvedlo 14 % (7) pedagogů. Nejvyšší počet odpovědí byl 

zaznamenát u poloţky „částečně souhlasím“, jednalo se o 41 % (21) pedagogů. Dalších 

23 % (12) dotazovaných souhlasilo s tvrzením, ţe jsou schopni jednat s ţákem, který je 

fyzicky agresivní. Čtyři pedagogové, coţ představuje 8 %, uvedli moţnost „rozhodně 

souhlasím“. 

Z grafu vyplývá, ţe největší část pedagogů se pohybuje pod hranicí souhlasím, 

tedy částečně souhlasím. Můţeme se domnívat, ţe se jedná o pedagogy, kteří by v určité 
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situaci byli schopni jednat s agresivním ţákem, či jsou schopni alespoň takovému 

chování zabránit. Více neţ 30 % pedagogů se s názorem zcela ztotoţnilo a mohou 

s jistotou říci, ţe by zvládli počínat si s ţákem s tímto chováním. 

 

Graf č. 22 Schopnost úspěšně jednat s fyzicky agresivními žáky 

 

 

V následujícím grafu níţe je porovnána otázka č. 17 - Jsem si jistý/á, že dokážu 

jednat s žáky/studenty, kteří jsou fyzicky agresivní – dle pohlaví.  

Ţádný z muţů nevyplnil první tři moţnosti v odpovědích, tedy „rozhodně 

nesouhlasím“, „nesouhlasím“ a „částečně nesouhlasím“. Tři muţi, tedy 25 %, uvedlo 

odpověď „částečně souhlasím“. Nejvíce muţů, celkem 58 % (7), uvedlo, ţe souhlasí 

s danou otázkou. Poslední dva muţi vybrali odpověď „rozhodně souhlasím“. 

Ţeny byly v odpovědích dle očekávání více rozmanitější. Jedna ţena vybrala 

moţnost „rozhodně nesouhlasím“. 15 % (6) ţen se shodli, ţe s tvrzením nesouhlasí. Pět 

ţen, coţ činí 13 %, oznaţili odpověď „částečně nesouhlasím“. Největší zastoupení u ţen 

měla odpověď „částečně souhlasím“, kterou uvedlo 45 % (18) dotazovaných. 

Se schopností jednat s fyzicky agresivními ţáky ve třídě souhlasilo 20 % (8) ţen a 5 % 

(2) respondentek zaškrtlo moţnost „rozhodně souhlasím“. 

Očekávala jsem, ţe muţi budou v této otázce více disponovat lepšími 

schopnostmi zacházení s ţáky, kteří jsou fyzicky agresivní. Tato domněnka se také 

potvrdila, jelikoţ ţádný muţ neuvedl zápornou odpověď. K porovnání pohlaví došlo 

však zejména kvůli ţenám. V našem školství je stále převaha ţen, proto cílem bylo 

zjistit, jak se k takové skutečnosti staví ony. Překvapivě bylo zjištěno, ţe jen velmi malý 
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počet ţen uvedlo zápornou odpověď. I u nich převaţovaly spíše částečně souhlasné a 

souhlasné odpovědi. 

 

Graf č. 23 Schopnost úspěšně jednat s agresivními žáky – dle pohlaví 

 

 

3.4 Diskuze nad výzkumnými otázkami 

V úvodu výzkumného šetření bylo stanoveno pět hlavních výzkumných otázek, 

na které se v rámci výzkumu hledaly odpovědi. 

První otázka se zaměřovala na zkušenosti pedagogů s kontakty a výukou ţáků 

s postiţením. V dotazníku se této oblasti týkaly otázky F, G, H, J a otázky č. 5, 11, 13. 

Bylo zjištěno, ţe pedagogové do častějšího kontaktu s postiţenou osobou příliš 

nepřicházejí. Na základních školách je začleněno stále poměrně malé mnoţství ţáků 

s postiţením, a proto i pedagogové nejsou na tuto skutečnost příliš připraveni. Pouze 

malý počet z nich prošlo vysokou úrovní přípravy pro vzdělávání ţáků s postiţením a 

jejich znalost legislativy týkající se dětí s postiţením je také na niţší úrovni. Více neţ 

polovina z nich ale má nějakou zkušenost s výukou dětí s postiţením. Kontakt s osobou 

s postiţením však pedagogové jednoznačně hodnotili jako přirozený. Nemají tendence 

s těmito osobami nekomunikovat, či se jim dokonce vyhýbat. Berou je jako 

samozřejmou součást společnosti a při setkání s nimi se necítí nepříjemně. 

Druhá výzkumná otázka se orientovala na nejčastější obavy pedagogů 

z inkluzivního vzdělávání. Konkrétně se jednalo o otázky č. 1, 4, 7, 10, 14 ze škály 

SACIE. Výsledky prokázaly, ţe pedagogové se nejvíce obávají svého zvýšeného 
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pracovního zastoupení, budou-li mít ve třídě ţáka s postiţením, a také, zda budou 

schopni věnovat stejnou část pozornosti všem ţákům ve třídě. Jsou si vědomi zvýšeného 

pracovního nasazení, ale naopak většího stresu se větší část pedagogů neobává. Více 

neţ 60 % z dotazovaných se také obává, ţe nemá dostatečné znalosti a dovednosti 

v dané oblasti, které by mohly proces výuky v rámci inkluze negativně ovlivnit. 

Nejmenší strach pedagogové mají ze skutečnosti, ţe by ţáci s postiţením nebyli 

zbytkem třídy přijati. Převáţná část pedagogů, konkrétně 82 %, se domnívá, ţe třídní 

kolektiv by byl schopen takového ţáka úspěšně začlenit mezi sebe. 

Cílem třetí výzkumné otázky bylo zjistit názory pedagogů, jaké ţáky s problémy 

a potřebami jsou ochotni vzdělávat v běţné třídě. V dotazníku se jednalo o otázky č. 3, 

6, 8, 12, 15 ze škály SACIE. Z výsledků vyplývá, ţe více neţ 70 % pedagogů je ochotna 

vzdělávat ve své třídě ţáky, kteří mají problém slovně vyjádřit své myšlenky. Pozitivně 

se také postavili ke vzdělávání ţáků s poruchami pozornosti a i ţáků trvale neúspěšnými 

ve výuce. Oproti tomu 72 % odmítá v běţné třídě vzdělávat ţáky, kteří vyţadují 

speciální komunikační prostředky. Jedná se tedy zejména o děti se sluchovým a 

zrakovým postiţením. Lze předpokládat, ţe se zejména obávají obtíţné komunikace 

s nimi a se spoluţáky. 

Čtvrtá výzkumná otázka se zaměřovala na schopnost pedagogů spolupracovat 

s ostatními pracovníky a do jaké míry jsou ochotni upravovat výuku dle individuálních 

potřeb ţáka s postiţením. Této oblasti se týkaly otázky č. 10, 12, 13, 15 ze škály TEIP. 

Bylo zjištěno, ţe více neţ 60 % pedagogů si jsou jisti, ţe jsou schopni spolupracovat 

s dalšími odborníky, ať uţ v rámci své školy nebo s externími pracovníky, kteří by jim 

pomohli při výuce dětí s postiţením. Jsou také plně otevřeni moţnosti vyuţití různých 

způsobů hodnocení a vytváření učebních úkolů tak, aby byly přizpůsobeny zcela 

individuálním potřebám ţáků s postiţením.  

Poslední otázka se orientovala na zvládnutí rušivého chování ve třídě aţ 

schopnost jednat s fyzicky agresivním ţákem. V dotazníku se jednalo o otázky č. 8 a 17. 

Nastalo-li by rušivé chování ve třídě, velká část pedagogů by takové chování dokázala 

zvládnout. S fyzicky agresivními ţáky by bylo schopno zcela jednat menší procento 

dotazovaných, a to více neţ 30 %.  

Na závěr můţeme shrnout, ţe i kdyţ nemají pedagogové značné zkušenosti 

se vzděláváním ţáků s postiţením na běţných základních školách a trápí je některé 

obavy, jsou v převáţné části velmi ochotni a schopni tyto ţáky do škol přijmout a 
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zaměřit se na jejich individuální potřeby. Přesto mě velmi překvapila výrazná neochota 

přijmout ţáka se smyslovým či zrakovým postiţením. V případě, kdy by měl takový ţák 

ve třídě asistenta, by vzdělávání ţáka s tímto postiţením nemuselo být pro učitele tak 

těţký úkol, jak se zřejmě pedagogové domnívají. Myslím si, ţe by bylo dobré zlepšit 

osvětu učitelů ve vzdělávání dětí se zdravotním postiţením na běţných školách. 
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ZÁVĚR 

Vzdělávání ţáků s postiţením bude zřejmě ještě dlouhou dobu patřit mezi hlavní 

témata v oblasti speciální pedagogiky, o kterých je třeba dál přemýšlet, snaţit se je 

úspěšné řešit a vést dlouhé diskuze. Cílem je, aby se tyto děti cítily ve škole spokojeně a 

vzdělávání pro ně bylo hlavně přínosné. Kaţdé dítě, tedy i dítě a ţák s postiţením, má 

právo na vzdělání. Inkluze se snaţí prosadit, aby vzdělávání těchto dětí probíhalo 

společně s jejich vrstevníky ve spádové škole podle místa bydliště a byly jim zajištěny 

jejich speciální vzdělávací potřeby. 

Má bakalářská práce se zabývala problematikou zdravotně postiţených osob 

v procesu školské inkluze. V teoretické části se zaměřovala zejména na inkluzivní 

vzdělávání a jednotlivé oblasti, které zaručují úspěšnost tohoto procesu. Do této jedné 

oblasti řadíme i pedagoga, který se velkou mírou podílí na zdárném společném 

vzdělávání intaktních ţáků a ţáků s postiţením. Cílem mé práce proto bylo zmapovat 

názory, postoje a nejčastější obavy pedagogů z inkluzivního vzdělávání. Výzkumné 

šetření probíhalo dotazníkovou metodou. Otázky v dotazníku byly v práci pro lepší 

názornost rozčleněny dle zaměření. Výsledky šetření byly poté společně rozebrány 

v závěrečném vyhodnocení výzkumu. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe pedagogové na běţných základních školách 

nemají příliš velké zkušenosti s výukou ţáků s postiţením a poměrně malé mnoţství 

pedagogů prošlou vysokou úrovní přípravy týkající se vzdělávání těchto ţáků. Také 

znalost legislativy, která se všeobecně zabývá osobami s postiţením a jejich 

vzděláváním, je u pedagogů na běţných školách poměrně nízká. Velmi pozitivní však je 

přístup pedagogů k ţákům s postiţením. Převáţná část je i přes své obavy a 

nedostatečné zkušenosti ochotna vzdělávat ţáky s konkrétními problémy a potřebami. 

Ke společnému vzdělávání se staví spíše pozitivně a jsou ochotni vykonat řadu opatření 

a změn, které povedou k úspěšné výuce.  

Domnívám se, ţe cíl mé bakalářské práce byl úspěšně splněn. Výzkumným 

šetřením bylo poukázáno na postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání na běţných 

základních školách. Bakalářská práce a zejména její výsledky mohou slouţit jako 

východisko pro podrobnější zkoumání dané problematiky.  
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Příloha č. 1 - Dotazník 

 

Škála SACIE: Porozumění, postoje a obavy v oblasti inkluzivního vzdělávání 

Aby bylo moţné sledovat předběţná a dodatečná data, uveďte, prosím, vaše studentské 

identifikační číslo. Toto číslo nebude pouţito k identifikaci jednotlivců. 

Prosím zaškrtněte odpovídající moţnost. 

A. Jsem učitel / připravuji se na profesi učitele: 

1. dětí raného a předškolního věku  ____ 3. na 2. stupni ZŠ/ na střední škole ____ 

2. na 1. stupni základní školy ____  4. v oblasti speciální pedagogiky ____ 

B. Jsem  1. Muţ  ____  2. Ţena ____ 

C. Kolik je vám let?   ____  let 

D. Moje nejvyšší dosaţené vzdělání je: 

1. Středoškolské nebo jeho ekvivalent ____  3. Magisterské ____ 

2. Bakalářské nebo jeho ekvivalent ____  4. Jiné, prosím, doplňte ____ 

E. Kolik let jste strávil studiem na univerzitě?  ____ 

F. Mám bohaté/značné zkušenosti s kontakty s osobou s postiţením. 

1. Ano ____  2. Ne ____ 

G. Prošel jsem následující úrovní přípravy (kurz, seminář, výcvik) pro vzdělávání 

ţáků/studentů s postiţením: 

1. Ţádnou ____ 2. Střední ____ 3. Vysokou (min. 40 hod.) ____ 

H. Moje znalost místní legislativy nebo politiky týkající se dětí s postiţením je: 

1. Ţádná ____  2. Nízká ____  3. Průměrná ____ 4. Vysoká ____ 

5. Velmi dobrá ____ 

I. Moje sebejistota při výuce ţáků/studentů s postiţením je: 

1. Velmi nízká ____  2. Nízká ____   3. Průměrná ____ 4. Vysoká ____ 

5. Velmi vysoká ____ 

J. Moje úroveň zkušeností s výukou ţáků/studentů s postiţením je: 

1. Ţádná ____  2. Střední ____ 3. Vysoká (alespoň 30 celých dnů) ____ 

 

 

© Forlin, Loreman, Sharma, & Earle, 2010 
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Následující tvrzení se týkají inkluzivního vzdělávání. Inkluzivní vzdělávání 

zahrnuje ţáky/studenty z mnoha různých prostředí a s různou mírou schopností, 

kteří se učí se svými vrstevníky v běţných školách. Tyto školy přizpůsobují a mění 

způsob své práce tak, aby naplnily potřeby všech ţáků/studentů. 

 

Prosím zakrouţkuje odpověď nejlépe odpovídající vašemu názoru. 

RN N S RS 

Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Souhlasím 

Rozhodně 

souhlasím 

 

1 Mám obavy, ţe ţáci/studenti s postiţením nebudou zbytkem 

třídy přijímání. 
RN  N  S  RS 

2 Mám strach, ţe bych sám také mohl být postiţený. RN  N  S  RS 

3 Ţáci/studenti, kteří mají problém slovně vyjádřit své 

myšlenky, by měli být v běţných třídách. 
RN  N  S  RS 

4 Mám obavy, ţe bude obtíţné věnovat odpovídající pozornost 

všem ţákům/studentům v inkluzivní třídě. 
RN  N  S  RS 

5 Mám tendenci omezovat kontakt s lidmi s postiţením na 

minimum a ukončit ho tak rychle, jak je to jen moţné. 
RN  N  S  RS 

6 Ţáci/studenti, kteří neudrţí pozornost, by měli být v běţných 

třídách. 
RN  N  S  RS 

7 Mám obavy, ţe moje pracovní zatíţení stoupne, budu-li mít 

ve třídě ţáky/studenty s postiţením. 
RN  N  S  RS 

8 Ţáci/studenti, kteří k práci potřebují komunikační prostředky 

(např.: Braillovo písmo/znakový jazyk), by měli být 

v běţných třídách. 

RN  N  S  RS 

9 Cítil bych se strašně, kdybych byl postiţený. RN  N  S  RS 

10 Mám obavy, ţe budu ve větším stresu, budou-li v mé třídě 

ţáci/studenti s postiţením. 
RN  N  S  RS 

11 Mám strach pohlédnout osobě s postiţením přímo do očí. RN  N  S  RS 

12 Ţáci/studenti, kteří často propadají u zkoušek, by měli být 

v běţných třídách. 
RN  N  S  RS 

13 Mám problémy překonat počáteční šok při setkání s osobou 

s těţkým tělesným postiţením. 
RN  N  S  RS 

14 Mám obavy, ţe nemám dostatečné znalosti a dovednosti 

potřebné k výuce ţáků/studentů s postiţením. 
RN  N  S  RS 

15 Ţáci/studenti, kteří potřebují individuální vzdělávací plán, by 

měli být v běţných třídách. 
RN  N  S  RS 

 

 
© Forlin, Loreman, Sharma, & Earle, 2010 
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Škála TEIP: Výkonnost pedagogů v oblasti inkluzivní praxe 

 

Toto šetření má za úkol pomoci porozumět povaze faktorů, které ovlivňují úspěch 

rutinních aktivit ve třídě při tvorbě inkluzivního prostředí. 

 

Prosím, zakrouţkujte číslo, které nejlépe vyjadřuje váš názor na kaţdé z následujících 

tvrzení. Prosím pokuste se zodpovědět všechny otázky. 

1 2 3 4 5 6 

Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím 

Částečně 

nesouhlasím 

Částečně 

souhlasím 
Souhlasím 

Rozhodně 

souhlasím 

          

1 Dokáţu jasně vyjádřit svá očekávání ohledně chování ţáka/studenta. 1 2 3 4 5 6 

2 Dokáţu uklidnit ţáka/studenta, který vyrušuje nebo je hlučný. 1 2 3 4 5 6 

3 Dokáţu s rodiči jednat tak, aby jim bylo příjemné navštěvovat školu. 1 2 3 4 5 6 

4 Dokáţu pomoci rodinám v tom, aby si jejich děti vedly ve škole dobře. 1 2 3 4 5 6 

5 Dokáţu přesně odhadnout, do jaké míry ţák/student pochopil probranou 
látku/můj výklad. 

1 2 3 4 5 6 

6 Dokáţu na velmi nadané ţáky/studenty klást odpovídající nároky. 1 2 3 4 5 6 

7 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu zapojit rodiče dětí s postiţením do školních 
aktivit. 

1 2 3 4 5 6 

8 Dokáţu zvládnout rušivé chování ve třídě. 1 2 3 4 5 6 

9 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu zapojit rodiče dětí s postiţením do školních 

aktivit. 
1 2 3 4 5 6 

10 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu vytvářet učební úkoly tak, aby byly přizpůsobeny 

individuálním potřebám ţáků/studentů s postiţením. 
1 2 3 4 5 6 

11 Dokáţu děti přimět k tomu, aby dodrţovaly třídní pravidla. 1 2 3 4 5 6 

12 Dokáţu spolupracovat s dalšími odborníky (tj. externími učiteli nebo 
logopedy) při vytváření vzdělávacích plánu pro ţáky/studenty s postiţením. 

1 2 3 4 5 6 

13 
Dokáţu pracovat společně s dalšími odborníky a členy sboru (např.: 

s asistenty pedagoga nebo dalšími učiteli) při výuce ţáků/studentů 

s postiţením ve třídě. 

1 2 3 4 5 6 

14 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu ţáky/studenty přimět k práci ve dvojicích nebo 

malých skupinách. 
1 2 3 4 5 6 

15 Dokáţu pouţívat různé způsoby hodnocení (např.: hodnocení portfolia, 

upravené testy, hodnocení zaloţené na projevech ţáka/studenta). 
1 2 3 4 5 6 

16 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu informovat ostatní, kteří nevědí mnoho o 

legislativě a postupech týkajících se inkluze ţáků/studentů s postiţením. 
1 2 3 4 5 6 

17 Jsem si jistý/á, ţe dokáţu jednat s ţáky/studenty, kteří jsou fyzicky 

agresivní. 
1 2 3 4 5 6 

18 Dokáţu poskytnout alternativní vysvětlení nebo příklad, kdyţ jsou 

ţáci/studenti zmateni. 
1 2 3 4 5 6 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU.  

 

© Forlin, Loreman, Sharma, & Earle, 2010 
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Příloha č. 2 – Individuální vzdělávací plán – vzor 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Jméno a příjmení ţáka: 

Adresa trvalého bydliště: 

Telefon: 

Datum narození: 

Základní škola: 

Třídní učitel: 

Odpovědný pracovník PPP / SPC: 

Poznámky: 

 
Doba platnosti: IVP    od:               do: 

 

Věk: 

Ročník: 

Tel.: 

Tel.: 

 

 

Jméno a příjmení rodičů ţáka / zákonných zástupců:  

  

Adresa bydliště:  

  
Telefon: do zaměstnání: 

Poznámky:  

  

  

  

 

Základní informace o ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami: (zdravotní omezení a 
kontraindikace, nadání, obtíže a specifické projevy chování žáka, 

mateřský jazyk, dvoujazyčné rodinné prostředí, aj..) 

 

 

Doporučená forma speciálního vzdělávání: 

 

 

Závěry pedagogicko-psychologického vyšetření PPP / SPC: 

 

 

 

Pedagogická / speciálně pedagogická diagnóza: 

 

 

 

Krátkodobé a dlouhodobé cíle a úkoly IVP: 
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Pomůcky: (nezbytné kompenzační, reedukační a učební pomůcky, vybavení, učebnice, učební texty, 

apod. včetně zdůvodnění) 

 

Organizace vyučování 

Vyučovací předmět: (konkrétní cíle, úprava organizace výuky, časové a obsahové rozvržení učiva, formy 

zadávání úkolů, pedagogické postupy a metody) 

 

 

 

Další informace: (často viz příloha k IVP) 

 

Způsob hodnocení a klasifikace ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 

 

Finanční zabezpečení: (předpoklad navýšení finančních prostředků) 

 

 

Spolupráce s rodiči a spoluúčast ţáka: (domácí příprava, doporučené aktivity žáka ve volném čase, 

reedukační a rehabilitační péče, termíny konzultací, aj.) 

 

 

Další důleţité informace a sdělení: 

 

 

Kontrola: 

 

Kopie IVP: ____ škola ____  rodiče ____  PPP ____  SPC ____  další účastník:  ______ 

 

Závěry: 

 

 

Jmenovité určení pracovníka SPC: 

 

Vypracoval: 
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Podpisy ředitele školy, třídního učitele, zákonného zástupce ţáka, odpovědného pracovníka 

poradenského zařízení, případně ţáka: 

 

……………………………… ……………………………. ………………………………… 

 Ředitel ZŠ   Třídní učitel   Zákonný zástupce ţáka 

 

 

………………………………… 

 PPP/SPC 

 

 

 

 


