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Příloha č.1: Popis zjištění výzkumu (zpráva) 

 

1. Škola jako totální instituce 

• Otevřenost-uzavřenost 

Jak uzavřená či otevřená je daná totální instituce a proč?  

indikátory: fyzické bariéry (vysoké zdi, zamčené dveře, mříže aj.), pružnost 

v přijímání inovací, možnost experimentu 

• Dobrovolnost-nucenost 

Vstupují klienti do instituce na základě své svobodné vůle nebo k tomu byli 

násilně donuceni? 

• Míra byrokratizace 

Do jaké míry je instituce byrokratizovaná a jakou roli v ní hraje formální 

administrativa? 

indikátory: denní režim, kontrola, předepsané postupy, standardizace metod a 

možnost odchýlení 

• Systém privilegií 

Jakým způsobem škola definuje pravidla chování? Jak je zde uplatňován 

systém trestů a odměn? 

indikátory: školní řád, odměny, tresty, způsob hodnocení, hodnocení chování  

• Cíle instituce 

Jak instituce definuje své poslání? Co stojí na prvním místě: kontrola, pomoc 

či vykořisťování? 

1. Otevřenost-uzavřenost 

 Vybraná speciální základní škola funguje z hlediska uzavřenosti na obdobných 

principech jako jakákoliv běžná základní škola. Při vstupu do prostor školy je nutné 

zazvonit, otevírá vždy někdo z personálu, občas i samotní žáci. Tento systém se 

uplatňuje jako ochrana proti krádeži (hned za vchodem je šatna, často využívaná též 

jako kočárkárna). Kontrole se podrobuje tedy vstup do instituce, nikoli její opuštění. 

Samotná výuková místnost je oddělena dveřmi od dalších prostor, dveře se ale 

zásadně nezavírají, takže žáci v průběhu celého vyučování volně procházejí do 

kuchyně s jídelnou. Při objevování dílen a tělocvičny zjišťuji, že otevřené dveře jsou 
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zde takřka pravidlem. Do všech místností lze vstoupit bez technických překážek. 

Honza (14) má značnou důvěru svých vyučujících, a proto se stává mým prvním 

„průvodcem“. Svou roli bere velmi zodpovědně, ukazuje mi důsledně všechny 

místnosti včetně malých kumbálů a prázdných komor (nevyužité pozůstatky 

nemocničního zázemí). Bezděky tak dokazuje, že zde neexistuje místo, kam by žáci 

neměli přístup. Samozřejmě i zde najdeme místnosti pod zámkem, jedná se o šatnu 

pro personál a návštěvy. Jak si stihnu všimnout, klíče však nestřeženě visí nad stolem 

v jídelně. Opět přístupné všem a bez rozdílu. Obdobnou situaci pozoruji i při 

prohlídce vyšších pater budovy, kde mají dveře tzv. na kouli, v zámku ale neustále 

visí klíče, tudíž může kdokoli kdykoli vstoupit. V tomto směru mají všichni lidé spjatí 

s touto institucí poměrně velkou volnost.  

1.2 Dobrovolnost-nucenost 

 Zařazení žáka do speciální školy probíhá na základě doporučení pedagogicko-

psychologické poradny, ta ovšem není jediným arbitrem. Zapojení do speciální školy 

musí potvrdit i zákonní zástupci každého žáka. Mnoho žáků si ovšem nejprve projde 

ponižujícím zápisem do běžné základní školy, kde však většina z nich hned na 

začátku z nejrůznějších důvodů pohoří, což potvrzují i zdokumentované poznatky 

školy: „Většina nově přijatých žáků přichází již z jiných ZŠ, kde vzhledem k poměru 

počtu pedagogů na žáky a k náročnosti postižení nemohli nabídnout efektivní 

individuální přístup“ (Výroční zpráva, 2012: 4). U specifických případů těžkého 

zdravotního postižení mohou rodiče požádat o osvobození od povinné školní 

docházky. K mému překvapení však tuto možnost mnoho rodičů nevyužívá, i žáci 

s těžkými formami a kombinací handicapů do školy pravidelně dochází, ač by se 

mohlo zdát pohodlnější zůstávat s nepohyblivými dětmi doma.  

Důvod pro docházení do školy věcně shrnuje zástupkyně rodičů, jejíž syn se 

zde vzdělává podle rehabilitačního plánu pomocné školy. Každodenní přeprava již 

18letého zcela nepohyblivého syna s hlubokou mentální retardací a kombinovanými 

více vadami je velmi náročná, i přesto ji však společně pravidelně absolvují. Škola 

totiž disponuje množstvím rehabilitačních pomůcek a rozvíjí smyslovou stimulaci. 

Takový servis by synovi rodiče nikdy nemohli v domácích podmínkách poskytnout. 

Matka, zástupkyně rodičů, připisuje synovu „dlouhověkost“ a radost ze života právě 

intenzivní péči ze strany personálu školy.  
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I ostatní žáci ale chodí do školy rádi. Ne všichni to umí vyjádřit slovy, přesto 

je z jejich tváří patrné, že škola pro ně nepředstavuje prostředí plné stresu, ale spíše 

druhý domov. Můj průvodce Jan dokonce trvá na tom, že se do školy vždy těší a 

chodí sem velice rád. Když se ptám ostatních žáků, kteří mají zkušenost s běžnou 

základní školou, zda by se chtěli vrátit zpět, všichni jednohlasně a hlasitě nesouhlasí. 

Jak za všechny konstatuje mluvčí Matěj (12, Aspergerův syndrom1, autismus), neměli 

na běžné základní škole žádné kamarády. Děti se jim smály, nechtěly si s nimi 

povídat, tudíž se handicapovaní žáci cítili v tomto kolektivu velmi odstrčení. Jedna z 

vyučujících vzpomíná na bývalou žákyni, která v důsledku „integračního boomu“ 

prošla tímto procesem, ale chtěla se vrátit zpět do speciální školy, protože se v novém 

prostředí necítila šťastná. Její rodiče však prosby o návrat do přátelského prostředí 

v malém, ale z hlediska povah a typů postižení velmi heterogenním kolektivu, 

vytrvale ignorovali, protože se cítili přesvědčeni, že si dcera zvykne a dosáhne 

vyšších výkonů.  

1.3 Míra byrokratizace 

 Denní režim na studované základní škole speciální se dramaticky neliší od 

toho na základních školách běžného vzdělávacího proudu. Výuka dle rozpisu začíná 

v 8 hodin ráno a dělí se do několika bloků oddělených přestávkami na svačinu. 

Překvapivě je na speciální škole dodržování rozpisu denních aktivit mnohem 

benevolentnější, a to především kvůli objektivním důvodům: žáci často a úspěšně 

sabotují zejména začátek výuky – zapovídají se se spolužáky, zapomenou se v cizí 

třídě nebo zkrátka nemají náladu. Právě pro prudké emoční zvraty mají zdejší 

pedagogové velké pochopení a žáka nenutí, protože ví, že násilný přístup nikam 

nevede a dítě se pak zablokuje úplně.  

 V praxi to předvádí autistka Hedvika (16), která od příchodu do školy stále 

křičí a tluče do sebe i ostatních. Učitelé rezignují na pokusy o uklidnění a čekají, až se 

sama unaví. Po chvíli si opravdu lehá do zadní části třídy, usíná. Vychovatelka ji 

mlčky přikrývá dekou, Hedvika prospí celý zbytek dne. 

 Otázka rozvrhu se obecně v tomto prostředí zdá být obtížná. Na jednu stranu 

žáci dodržení každodenního rozvrhu vyžadují, jakékoliv vychýlení z rutiny je znejistí 

                                                
1 vysvětlení viz http://www.aspergeruvsyndrom.cz 
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a roztrpčí. Například každé ráno začíná povídáním o tom, co kdo dělal předešlý den a 

co měl k večeři. (Z toho se mimo jiné dozvídám, že se celý život dětí odehrává pouze 

v mezích domova a školy.) Když se učitelka pokusí tento rituál vynechat, žáci se 

aktivně připomenou. Denní režim vnímají jako neměnnou jistotu. Věc má ale i svá 

úskalí, jak upozorňuje jedna ze zaměstnankyň. Děti s kombinací handicapů potřebují 

neustále nové a nové podněty – klasická 45minutová školní hodina je pro ně 

nestravitelná, neudrží pozornost, takže se pracovní úkoly i jejich téma musí svižně 

měnit:„ Chce se po nás, abychom zachovávaly stereotypní rozvrh, ale zároveň 

ustavičně měnily jeho náplň.“  

 Že jsou děti kontrolory dodržování stanovených pořádků potvrzuje i 

zástupkyně rodičů. Určité mechanismy dne jsou jedním ze stěžejních způsobů, jak 

tyto děti zvládnout. Vytvoříte jim takřka vojenský plán, který se stane osou jejich 

fungování ve světě, bezvýhradně jej dodržují a tyto zaběhnuté návyky velmi 

neochotně mění. Pokud si navyknou, že si nejprve čistí zuby a až pak se oblékají, není 

člověka, který by je dokázala přesvědčit o tom, že to jde i jinak. Na zaběhnuté rutině 

lpí až křečovitě.   

 Předepsané postupy školy v duchu totální instituce vytváří a uplatňuje, 

přestože je začala zavádět až nedávno. „Vedla nás k tomu vyostřující se právní 

situace. Zatím jsme se nesetkali s žádným závažným konfliktem, ale standardizací 

postupů se snažíme chránit především sami sebe,“ vysvětluje ředitelka. 

Administrativní opatření se vztahují zejména k chování personálu v krizových 

situacích. U mentálně postižených žáků se nezřídka setkávají s agresí, u epileptiků 

s život ohrožujícími záchvaty a u autistů se zcela nevyzpytatelným chováním. „Stejně 

jako rodičům slibuji tu nejlepší péči o jejich potomky, musím dát stejnou jistotu i 

zaměstnancům, že pokud přijde problém, mají se o co opřít,“ pokračuje ředitelka. 

Když se však na tento situační plán ptám zaměstnanců, mnoho z nich vůbec neví, o co 

jde. Většina razí heslo, že si vždy „nějak poradí“ a rady shora nepotřebují, protože 

věří svým mnohaletým zkušenostem a dobré znalosti svých žáků. Ti agresivní 

přichází už z domova zklidnění léky (viz případ Hedviky), u epileptiků vyučující 

zvládnou základní pomoc, ve skutečně vážných situacích volají okamžitě rodiče a 

odborníky, okresní nemocnice leží nedaleko školy. U autistů je důležité nenechat je 

utéct do jejich vlastního světa, ale udržovat je neustálou aktivitou v realitě. 
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Zaměstnanci tedy neshledávají tyto úřední předpisy účelnými, neboť tvrdí, že na 

jednotlivé žáky a situace nelze aplikovat všeobecné zásady.  

 Ve formulování předepsaných postupů a administrativních dokumentů 

vykazuje vedení školy především v posledních letech zvýšenou aktivitu (situační plán, 

protokol sexuality, autoevaluační zprávy, dlouhodobé záměry a další), což je 

způsobeno povinností vyplývající ze školského zákona. Na straně zaměstnanců se 

však tyto byrokratické kroky míjí účinkem.  

 Standardizace metod při výuce postižených dětí se u personálu setkává s 

obdobným úspěchem jako dříve uvedených situační plán. „Samozřejmě, že máme 

nějaké osnovy, to udává zákon, ale bereme je spíš jako cíle, ne jako cestu. Víme, čeho 

bychom měly dle žákových kompetencí dosáhnout – jak to uděláme a v jakém časovém 

horizontu, je na nás,“ komentuje učitelka a ostatní přikyvují. Na žáky, byť s 

podobným postižením, nelze uplatňovat stejné metody. To potvrzují i odborníci: „Zdá 

se, že speciální školství je zřejmě první součástí naší školské soustavy, která 

pochopila a respektuje skutečnost, že nemůže své žáky přizpůsobovat svým 

vzdělávacím cílům, metodám a prostředkům, ale naopak, že své cíle, prostředky a 

metody musí přizpůsobit zvláštnostem, možnostem a potřebám svých žáků“ (Švarcová, 

1994: 4).  

Výuka osvědčenými metodami samozřejmě začíná, ale ne vždy se setká 

s úspěchem: „To, co funguje u jednoho, může být naprosto neefektivní u druhého.“ 

V tomto směru mají zaměstnanci této speciální školy skutečně volnou ruku a naopak 

musí kreativně hledat nové cesty. Příkladem za všechny může být Karim (10 let, 

autista, vývojová porucha), který při nástupu do školy absolutně nekomunikoval. 

Rodiče byli naprosto bezradní a před pedagogy stál obtížný úkol. Zkoušejí znakovou 

řeč, různé jazyky, augmentativní komunikaci 2 , nic nefunguje. Karim se sžívá 

s prostředím a naučí se dorozumívat pomocí ukazování na předměty, a tak se učitelky 

rozhodnou jeho okolí nafotit od jogurtu až po toaletní papír. Tato nová metoda splní 

svůj účel a zaměstnanci to považují za své velké vítězství.  

Možnost odchýlení od předpisů a systém jejich kontroly je ve škole 

poměrně volná. Odborně vyškolený personál s bohatými zkušenostmi si odmítá 

                                                
2 více viz http://www.saak-os.cz 
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nechat diktovat od někoho, kdo pouze „papíruje od stolu, aniž by věděl, co všechno 

jejich práce obnáší.“ Stejný postoj můžeme najít i v literatuře: „Jen rodiče, výchovní 

pracovníci a učitelé vědí, kolik je třeba trpělivosti, času a péče při nácviku činností, 

které jsou pro většinu lidí banální záležitostí. I malý pokrok je považován za velký 

úspěch. Mnohdy se však u některých úřadů setkáváme s nepochopením a nezájmem. 

Úředníci rozhodují od stolů o schopnostech, sami se mnohdy nesetkali s problémy 

těchto klientů a netuší, kolik sebezapření rodičů a ostatních lidí kolem stálo, aby se 

tyto velké děti naučily to, co zvládá běžně člověk“ (Santolíková In: Frančeová, 2002: 

57)  

Chod speciální školy tedy není možné příliš svazovat formálními pravidly 

nebo snad standardizovat metody, podle nichž budou pedagogové přistupovat ke 

svým svěřencům. Pokusy o zavedení pevného řádu, který by nezohledňoval 

individuální handicapy dětí by se zde setkalo s velkou vlnou nevole, a to především u 

asistentek, vychovatelek a učitelek. Mechanismy kontroly se zde uplatňují převážně 

formou vzájemných hospitací vyučujících. Hospitace má tedy za úkol dohlédnout na 

korektní průběh výuky, současně má sloužit k poskytnutí inspirace. Z hospitace 

vykazují učitelky oficiální výstup – vyplněný formulář o cílech výuky, jejich 

očekávaných výstupech, použitých metodách apod. Současně si ale píší podrobné 

poznámky pro svou vlastní potřebu. Převažuje zde tedy prvek inspirace nad 

kontrolou, vyplnění formuláře je pro ně pouze úřednickou záležitostí bez hlubšího 

významu. Průběžnou kontrolu však pravidelně provádí i vedení školy, které se 

zaměřuje „na plnění pracovních povinností zaměstnanců školy, realizaci stanovených 

úkolů, vedení požadované dokumentace apod. podle plánu hospitační činnosti a 

kontrol dokumentace“ (Zpráva, 2011: 17). 

1.4 Systém privilegií 

S byrokratizací školy velmi úzce souvisí Goffmanův systém privilegií, který v tomto 

kontextu symbolizuje školní řád. „Školní řád samozřejmě máme, to ukládá zákon, 

ale je to víceméně oficiálně vydaný předpis, do kterého jsme pouze dosadili vlastní 

údaje o škole. Pro nás školní řád nemá valného významu,“ usmívá se ředitelka a jasně 

říká, že se vládním diktátem nenechá příliš ovlivnit.  
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Děti s postižením totiž mnohdy nelze penalizovat za jejich chování, které 

zcela neodpovídá normě, často ho totiž samo dítě nemůže ovlivnit. „Chování je u 

našich žáků hodnoceno slovně. Chování u dětí s takto kombinovanými vadami je 

specifické a nelze jej jednoznačně hodnotit nabízenou škálou – velmi dobré, 

uspokojivé, neuspokojivé“ (Výroční zpráva, 2012: 7). V důsledku toho zde prakticky 

neexistují tresty: „My tady nemáme kázeňské postihy, nemělo by to smysl, jednou 

jedinkrát jsem udělila ředitelskou důtku. To byl žák, který kouřil v prostorách školy, 

měl špatné sociální zázemí a byl dlouhodobě problémový. Porušení zákazu kouření 

nelze ospravedlnit žádným zdravotním handicapem,“ uvádí ředitelka. Pozorování 

výuky skutečně potvrzuje slova ředitelky, že zde žáky netrestají. Vždy jsou pouze 

pokáráni. Více než jasný trest zde uplatňují stud vůči spolužákům. Někdo z personálu 

se vždy zeptá ostatních, zda se takto má žák chovat. Pak předkládá „zlobivému“ 

vzory. Učitelky se tak snaží dovést žáky k určité míře reflexe vlastního chování, ne 

vždy je to však metoda účinná. Pokouší se tu žáky vychovat k dodržování určitých 

společenských norem. Problémem je často rozdílný přístup rodiny: „Postižené dítě 

většinou řídí celou rodinu. Ve všem se mu ustupuje, vše se mu podřizuje, všechno 

může, ale sám nic nemusí. Zlobení rodiče omlouvají postižením. Ne vždy se jde ale 

takhle vymluvit,“ zoufá si asistentka. Dítě se pak setkává s dvojím metrem toho, co 

může. Trest však nepřichází ani v jednom z uvedených prostředí. 

Současně však nutno dodat, že žáci za dobré chování nedostávají ani žádné 

odměny. Vede zde přesvědčení, že žáci musí brát zásady slušnosti jako normu a 

běžnou součást života, nikoliv jako prostředek k dosahování určitých výhod. Lze 

ovšem konstatovat, že odměnou za dobré chování může být žákovi velká důvěra 

personálu, jak je tomu například u dříve zmíněného Jirky, který dostal za úkol mne 

provézt po škole. Žáci dobře zvládající pokyny učitelů se tak mohou v Goffmanově 

smyslu stát privilegovanými, nelze ovšem jednoznačně určit, zda to oni sami považují 

za odměnu. 

Ačkoliv škola nemá zavedený systém odměn, upřednostňuje motivační 

hodnocení žáků a jejich výkonů. Standardní hodnocení pomocí známek se zde 

praktikuje opět pouze jako splnění úřední povinnosti, jinak jsou všichni žáci 

hodnoceni slovně a současně za využití pětibodové škály naplňování stanovených 

individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP). Nestává se, že by žák neprospěl a 
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musel opakovat ročník. (Výroční zpráva, 2012: 6) Při účasti na výuce zaznamenávám 

zajímavou metodu, kterou se snaží vyučující rozvíjet sebeuvědomění žáků. Na závěr 

jednotlivých vzdělávacích bloků dostanou za úkol ohodnotit svůj výkon, pokrok a 

zároveň i zábavnost výuky pomocí „smajlíků“. K mému překvapení žáci vnímají své 

výkony velmi realisticky a prokazují značnou míru sebekritiky. Potvrzuje se tím 

tvrzení patrné z dokumentů školy: „Pedagogové často automaticky vedou žáky 

k vlastnímu sebehodnocení výkonu a chování, vyjmenovávají i mnoho způsobů 

sebehodnocení“ (Zpráva, 2011: 9). Po tomto vlastním hodnocení dostávají známku do 

žákovské knížky. Jeden z žáků, Adam (18, Downův syndrom) neprojevil stejnou 

aktivitu jako ostatní (očividně se také hodně stydí), a tak pro dnešek raději než 

špatnou nedostává známku žádnou. Při nahlédnutí do žákovských knížek zjišťuji, že 

špatné známky se zde skutečně objevují spíše ojediněle. Žáci prokazatelně touží nejen 

po ocenění od vyučujících, ale i od svých spolužáků. Vzájemně se podporují 

potleskem při každém sebemenším úspěchu. Například právě Adam zvládne 

bezchybně napočítat do 10, na což spolužáci velmi spontánně a s upřímnou radostí 

upozorňují učitelky a ujišťují se, zda si také jeho pokroku všimly. Někteří žáci touží 

však spíše po potlesku vrstevníků než po pochvale od personálu.  

1.5 Cíle instituce 

Vedení zkoumané základní školy speciální definuje své cíle následovně 

(Dlouhodobý záměr, 2012: 6): 

• Škola bude vzdělávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na život. 

• Škola bude místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat 

potenciál žáka. 

• Škola bude místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se žák bude 

cítit dobře. 

• Ve škole bude zdravé klima, kde budou moci žáci uspokojit své touhy a 

potřeby v prostředí klidu, pochopení a bezpečí. 

• Žáci a rodiče dostanou možnost zapojit se do dění školy. 

• Škola se stane místem, kam žáci a učitelé budou chodit rádi, budou k sobě 

tolerantní a chápaví. 

• Ve škole budou pedagogové plně respektovat možnosti, schopnosti a potřeby 

žáků. 
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Při stanovení kompetencí žáka, od nichž se odvíjí tvorba individuálního vzdělávacího 

plánu, se potýkají s otázkou, jak postiženému „nastavit laťku“. Jejich otázka je 

filozofického charakteru: Je pro žáka lepší mít nižší cíle a radovat se z jejich 

překročení nebo cíle vysoké, kterých možná nikdy nedosáhne? Odpověď musí hledat 

celý vzdělávací systém, nejen tato speciální škola. 

2. Škola a lidé v ní 
K existenci školy samozřejmě patří lidé s ní spjatí: chovanci a personál. Právě na tyto 

dvě odlišné, proti sobě stojící a přece úzce provázané skupiny se zaměří tato kapitola. 

I pro tento okruh výzkumu byly stanoveny základní otázky, pro přehlednost je ale 

uvádím zvlášť u každé příslušné podkapitoly. 

2.1 Chovanci 

V případě žáků školy je nejzásadnějším aspektem akceptování jejich individuality, 

což se snaží postihnout první otázka. Další zkoumané otázky se odvíjí od předchozí 

kapitoly Škola jako totální instituce.    

• Konformita-individualita 

Do jaké míry jsou chovanci vnímáni jako skupina podobných jedinců, kteří 

společně procházejí denními aktivitami a čím je to případně způsobeno, tedy 

kde na spektru podporování konformity či individuality daná instituce stojí? 

• Vztah s personálem 

Jak vnímají personál? Představují zaměstnanci absolutní autoritu nebo 

kamaráda? 

• Definice potřeb a schopností 

Kdo definuje jejich potřeby a rozhoduje o jejich schopnostech? 

• Riziko hospitalismu 

Objevuje se zde riziko hospitalismu a proč? 

Ve škole dle jejích oficiálních zdrojů panuje přesvědčení, že „všichni žáci potřebují 

individuální speciální přístup“ (Dlouhodobý záměr, 2012: 4) a že „pro všechny 

zaměstnance je na prvním místě žák, coby individualita – osobnost, od čehož se pak 

odvíjí celá výuka i výchovné zaměření“ (Zpráva, 2011: 9). Z toho vyplývá, že škola 

tedy v tomto směru není totální institucí, jelikož nevnímá své chovance jako skupinu 

podobných jedinců a neusiluje o jejich konformitu.  



 10 

 Důkazy individuálního přístupu jsem během svého pobytu na škole 

zpozorovala nesčetněkrát. Škola si skutečně zakládá na tom, aby byl žák vnímán a 

vzděláván jako jedinečná bytost s nevšedními kvalitami a schopnostmi. Mnohdy je 

pro personál obtížné tuto originalitu pod rouškou postižení odhalit, přinejmenším se o 

to snaží. Každému žákovi vypracují IVP na míru, stejně jako mají pro každého 

speciální pracovní náplň, rozvrh práce i cíle. Vytváření spousty úkolů pro jednotlivé 

žáky vyžaduje obětování času mimo pracovní dobu. Všichni vyučující to považují za 

samozřejmost. „Jinak to zkrátka nejde, musíme věnovat každému zvláštní péči a 

pozornost, bez toho se nikam nehneme, své žáky musíme znát od diagnózy až po 

oblíbené jídlo,“ dodává jedna z učitelek. O tom, že si skutečně pamatují každý detail 

nejen o současných, ale i o bývalých žácích školy, mne přesvědčují dlouhou plejádou 

historek. Právě na individuální práci s žáky jsou zde velmi pyšní a považují to za 

základ při vzdělávání handicapovaných dětí. Skupinová konformita se tu nenosí.   

 Vztah s personálem upoutá pozornost, protože žáci tu svým vyučujícím 

tykají, klidně je bezděčně obejmou a říkají jim „teto“. Zaměstnankyně se tak nachází 

na pomezí rolí druhé matky a kamarádky. Děti se neostýchají jim cokoliv říci nebo si 

z nich utahují. Nejvíce mne zaujalo tykání, které není na školách hlavního 

vzdělávacího proudu běžné. Od personálu se dozvídám, že se jedná o politiku školy 

přejatou dle západního vzoru již při budování celé instituce. Učitelky to na jednu 

stranu vnímají jako výhodu v bezprostřednosti vztahu s žáky, současně ale upozorňují 

na problém, který může tento návyk přinášet. Děti s kombinovaným postižením totiž 

mnohdy neumí rozlišit známého a cizího dospělého, proto pak tykají i lidem na ulici 

či v obchodě. Když se snaží vyučující tento nešvar odstranit, vede to pak k druhému 

extrému, kdy děti všem podávají ruku, slušně se představují a jsou uctivé ke všem na 

ulici, což u cizích lidí vyvolává až agresivní reakce. 

 Nicméně vztah žáků se zaměstnanci školy se dát označit za velmi přátelský, 

občas překračující vhodné meze, kdy právě přílišná familiárnost blokuje postup 

výuky. Škola je ovšem přesvědčena, že žáci primárně žáci „učitele vnímají jako 

autoritu, ale i jako osoby, na které se mohou obrátit se svými osobními problémy“ 

(Zpráva, 2011: 13).  

 Na definování potřeb a schopností žáků by se měli podílet všichni 

zainteresovaní aktéři: učitelé, vychovatelky, asistentky, rodiče i sami žáci. Při přijetí 
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do školy prochází každý žák, dovoluje-li to jeho postižení, vstupním pohovorem spolu 

s rodiči. Společně se tak  snaží formulovat co nejadekvátnější metody vzdělávání. 

„Skutečnost je však taková, že aktivní spolupráce v této oblasti je velmi malá. Rodiče 

spíše IVP přečtou a podepíší, neboť pedagogům důvěřují“ (Zpráva, 2011: 12). O tom, 

co je tedy pro žáka nejlepší, v závěru rozhodují zaměstnanci školy. A netýká se to 

pouze otázky vzdělávání, ale jak se během mého pobytu několikrát ukáže i běžných 

záležitostí. Například Marie (17, těžká mentální retardace) přichází do třídy 

v punčochách a teplákách. Když to učitelka zjistí, okamžitě ji pošle si punčochy 

svléknout, „protože jí bude moc horko“. Marie se snaží protestovat s tím, že se takto 

cítí příjemně, vychovatelka však nekompromisně naléhá, a tak si Marie k vlastní 

nelibosti musí punčochy sundat. Obdobně je tomu u Matěje, který během výuky tvrdí, 

že chce jít na záchod. Učitelka ho však nepustí, „protože ještě určitě tolik nepotřebuje 

a vydrží to“. Ani na opakovanou žádost mu není vyhověno. Ač se může zdát, že se 

jedná o banality, jsou to právě tyto detaily, které přibližují speciální školu 

goffmanovské totální instituci. V otázce definování potřeb žáků se tedy tato speciální 

škola navzdory všem svým jiným kvalitám totální instituci dosti podobá.  

 Posledním jevem, na který chci v souvislosti s chovanci této instituce 

poukázat, je riziko hospitalismu. Znamená to, že jedinec přivykne redukovanému 

světu, protože zde má méně odpovědnosti, snáze se orientuje, nároky a podněty jsou 

přirozeně omezené. Fungující režim představuje pro chráněnce jistotu a pohodlí 

předvídatelnosti. Stabilita prostředí a chodu dne v žákovi vyvolává pocit bezpečí. 

(Matoušek, 1999: 118-119) Matoušek sice tento jev vztahuje k prostředí ústavní péče, 

jsem však přesvědčena, že se s tímto fenoménem setkávám i na speciální základní 

škole.  

6.6.2 Personál 

V Goffmanově totální instituci stojí personál na opačné straně ke svým klientům, v 

této speciální škole jsou však obě skupiny ve vztahu pro školní prostředí naprosto 

výjimečném. Práce s postiženými žáky je velmi psychicky náročná, proto se chci opět 

v duchu Goffmanovy teorie zaměřit na to, jak se s tímto tlakem personál vyrovnává, 

tedy: 

• Jaké jsou jejich obranné mechanismy? 
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• Jak bojují se syndromem vyhoření? 

Práce s dětmi s kombinovaným postižením se vyznačuje svou těžkopádností, 

zdlouhavostí a nejistým výsledkem. „Když žáka půl roku učím abecedu, dobereme se 

zdárného konce a on za týden vše zapomene a musíme začít nanovo, cítím se hrozně,“ 

zoufá si učitelka. Tito žáci „potřebují od učitele jiný přístup, učitel musí hledat jiné 

vzdělávací postupy, musí měnit své obvyklé chování. Přesto však výsledky žáka 

neodpovídají učitelovu úsilí a neposkytují mu proto dostatek uspokojení“ (Vítková, 

1998: 70). Se syndromem vyhoření se zde zaměstnanci setkávají častěji než jejich 

kolegové z běžných škol, což si uvědomuje i ředitelka, a proto pro ně pořádá 

každoročně víkendový seminář, kde se mohou vzájemně podělit o své starosti a sdílet 

různé strategie, jak se s těmito pocity vyrovnat. Každý totiž na tuto bezmocnost 

aplikuje něco jiného, od vaření až po práci na zahradě. Společné mají jedno – musí za 

sebou okamžitě vidět hmatatelný výsledek své práce.  

 Stejně jako personál Goffmanovy totální instituce, jsou i zdejší zaměstnanci 

vystaveni riziku, že si osud žáka příliš připustí k tělu. Toto riziko se váže na extrémně 

vřelé vztahy s žáky. Učitelé je vskutku dokonale znají, což je výhodou pro 

individuální přístup. Na druhou stranu však vystavují sami sebe obrovskému 

emočnímu tlaku, který, jak přiznávají, prožívají velice často. Ačkoliv považují dobrý 

vztah s postiženými dětmi za svou devízu, domnívám se, že by si zasloužil drobně 

reformovat, protože v této podobě neprospívá ani jedné straně.  

3. Škola a vnější vlivy 

Instituce nikdy nestojí samostatně jako vlastní, izolovaný svět, ale vždy je zapojena 

do kontextu vnějších vlivů, které na ni soustavně působí. Jak bylo uvedeno výše, 

autoři navazující na Goffmana přikládají těmto vlivům stále větší význam. V kontextu 

školy představují nejvýznamnější externí sílu rodiče žáka. I zde byly předem 

formulovány primární otázky, na něž se tento výzkum snaží odpovědět: 

• Jaký projevují rodiče zájem o aktivitu školy? 

• Snaží se obhajovat zájmy svých dětí a jak? 

• Jakým způsobem komunikuje učitel s rodiči svých žáků?  
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„U žáků docházejících každý den domů je komunikace s rodiči na dobré úrovni. 

Každý den je informujeme o vzniklých problémech i úspěších. Díky každodenní 

komunikaci předcházíme problémům vzniklým z nedostatku informací“ (Výroční 

zpráva, 2012: 14). Bohužel ne všichni rodiče jeví o fungování školy skutečný zájem. 

Ředitelka uvádí, že se o náplň vyučování, doprovodné aktivity i problémy školy 

zajímá asi 40% rodičů. Určitá skupina dokonce aktivně sponzoruje činnost školy nebo 

alespoň sponzorské dary shání, vozí děti na akce mimo město apod. Převažující část 

rodičů je vůči snahám pedagogů zcela lhostejná, často také proto, že nepovažují 

vzdělání u těžce zdravotně postižených dětí za důležité. Ředitelka proto navrhuje 

zřízení specializované poradny pro rodiče, která by již od narození dítěte 

s handicapem pomohla rodině se s touto situací vyrovnat. „Spousta rodičů navíc musí 

bojovat nejen s náročnou výchovou dítěte, ale ještě musí vzdorovat nátlaku okolí, 

které nechápe, že speciální škola nemusí nutně dítě stigmatizovat, že může být dobrou 

volbou,“ konstatuje ředitelka, která chápe obtížnou situaci rodičů.  

 Učitelky potvrzují, že nezřídka funkci psychologů nahrazují, jelikož se jim 

rodiče svěřují s problémy, které s potomkem mají. Zaměstnanci školy tak skutečně 

znají žákův osobní příběh do hloubky včetně osudů, které se s otázkou vzdělání příliš 

nepojí. „Je velice nutné, aby pedagogové průběžně seznamovali rodiče s výsledky 

práce jejich dětí, s jejich potřebami, problémy a hlavně i s radostmi, pokroky a 

snažení jejich dětí“ (Dlouhodobý záměr, 2012: 2). Právě na zlepšení spolupráce 

s rodiči chce škola dále pracovat, neboť přesně skrze toto spojení může vést cesta 

k integraci dětí, které ve většině případů nejsou schopny za svá práva samy bojovat. 

Proto se škola snaží přivést rodiče „k zodpovědnému postoji za výsledky ve vzdělávání 

svých dětí“ (Zpráva, 2011: 11).  
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Příloha č. 2: Hierarchie aspektů integrace (obrázek) 

 

 

 

Zdroj: Lang, Beberichová, 1998: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnější	  podpora:	  
lékaři,	  poradny,	  
neziskové	  
organizace	  

Personální	  
podpora:	  
rodiče,	  

vrstevníci	  

Vyučování	  
a	  učení:	  
učitel	  a	  
žáci	  

Přesvědčení,	  
hodnoty	  a	  
postoje	  



 15 

Příloha č. 3: Složky inkluzivního prostředí 

 
Zdroj: Lang, Beberichová, 1998: 32 
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