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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na otázku vzdělávání zdravotně postižených dětí, 

možnost jejich začlenění do většinové společnosti a přijetí speciální školy jako dočasně 

přípustné alternativy na cestě k plné integraci. Práce pomocí kvalitativní případové stu-

die ověřuje myšlenku Toma Schmida, že i speciální škola může být pro děti s kombinací 

handicapů vhodnou možností vzdělávání v případě, že není goffmanovskou totální insti-

tucí, plní sociální funkce školy a respektuje individualitu žáka včetně přijetí jeho posti-

žení jako součásti osobnosti. Práce vymezuje základní funkce školy, definuje postižené-

ho a jeho možnosti ve vzdělání, popisuje hodnotový přístup majority k postiženým a 

vysvětluje totální instituci v pojetí E. Goffmana i novějších autorů. Studie na základě 

zúčastněného pozorování, rozhovorů a analýzy oficiálních dokumentů školy interpretuje 

totálnost instituce ve vztahu k její uzavřenosti, kterou vybraná speciální škola nedemon-

struje fyzickými bariérami v duchu konceptu E. Goffmana, ale své chovance k sobě 

připoutává jinými prostředky. Práce dále vztahuje výzkumná zjištění k otázce integrace 

a snaží se rozvést Schmidovy podmínky přípustnosti speciální školy.  

 

Abstract 
This bachelor’s thesis focuses on the problem of education for children with physical 

disabilities. It discusses the possibility of their integration into the mainstream society 

and it opens a question of a special educational needs school as an acceptable alternative 

on the way to a full inclusion. Through qualitative case study, it verifies Tom Schmid’s 

idea that this kind of school may be a possible option only if it is not a total institution 

as E. Goffman puts it, it keeps the social functions of a school and respects student’s 



   

individuality while concerning the handicap as part of his personality. The text specifies 

basic school functions, defines physical disabled people and their educational opportu-

nities and it describes the concept of total institution by E. Goffman as well as latter 

authors. The case study, based on participant observation, interviews and official docu-

ment analysis, interprets totality of the institution in relation to its closedness that is not 

demonstrated by physical barriers as in E. Goffman’s concept. The school possesses 

other features to bind its inmates within the walls. The research findings are interpreted 

in context of integration. It also looks at the conditions of acceptability of special school 

education proposed by Tom Schmid. 
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Náplň práce: 
 
V tomto textu se budu zabývat aktuálním trendem ve vzdělávání žáků s kombinovaným 

postižením, a sice principem integrace. V současné době se heslo integrace stává odpo-

vědí na řešení mnohých sociálních problémů. Někteří autoři si ovšem pokládají otázku, 

zda se integrace nestala spíše znamením doby než procesem či přístupem. Princip inte-

grace bývá často implementován bez hlubší teoretické úvahy nad tím, v jakých přípa-

dech je skutečně integrace žádoucí a plně realizovatelná. Ideální stav integrovanosti 

totiž spočívá v přijetí vědomí, že je normální být odlišný.  

 V této práci chci zjistit, jaké argumenty stojí za současným integračním tlakem. 

A naopak, co předkládají odborníci, kteří tyto tendence kritizují. Dále představím myš-

lenku Toma Schmida, jenž přirovnává všechny specializované ústavy (tedy včetně spe-

ciálních škol pro postižené) k totálním institucím Ervinga Goffmana. Vysvětlím zde 

teorii totálních institucí a pokusím se ji aplikovat na konkrétní případ Základní školy 

speciální. Na základě kvalitativního výzkumu popíši, zda tento ústav skutečně vykazuje 

rysy totální instituce, posléze se pokusím ověřit Schmidovu myšlenku, že i segregační 

zařízení (jakým je Základní škola speciální) může být mezistupněm na cestě k integraci, 

pokud ovšem nefunguje právě na principu totální instituce v goffmanovském smyslu. 

Tato práce se bude snažit obhájit myšlenku, že postiženým může být ve specializova-

ném zařízení lépe než v hlavním vzdělávacím proudu, pokud toto zařízení plní své zá-

kladní sociální funkce. 
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Work description 
 
This text will reflect the current trend of integration in special needs education for chil-

dren with combined handicap. Nowadays, integration has become an answer to plenty 

of social problems. Some authors though posses a question whether integration is not 

only a symbol of our era instead of a regular educational process. The integration prin-

ciple is often applied lacking a decent theoretical background reflecting whether inte-

gration is the right principle to be used in every particular case. The idea of a full inte-

gration means accepting the differences of others as normal. 

 In this work, I would like to find out what arguments support integration of chil-

dren with special educational needs into mainstream schools, and on the contrary what 

speaks against this trend. Then I will bring up a thought of Tom Schmid who sees any 

institution specialized for disabled people as a total institution in the Goffman’s sense. I 

will explain the theory of total institutions and I will try to apply this theory on a partic-

ular case of ZŠ speciální. There I will describe whether this school has any characteris-

tics of a total institution. Afterwards, I plan on verifying Schmid’s idea saying, that even 

a segregationist institution (such as ZŠ speciální) may be a way to the full integration if 

it is not the Goffman’s total institution. At the end, I will try to defend the fact, that dis-

abled people may feel better in a specialized centre in case it fulfils its basic social func-

tions. 

 
 
Výzkumné otázky 
 

 Jaké jsou argumenty podporující integraci? Na čem naopak staví experti podpo-
rující exkluzivní vzdělávání svou kritiku integrace? 

 Má Základní škola speciální v Mladé Boleslavi rysy totální instituce? 
 Může takové pracoviště představovat mezistupeň na cestě za ideální integrací?  

 
Předpokládaná struktura práce 
 

1. Úvod 
2. Integrace – trend, argumenty, kritika 
3. Totální instituce 
4. Případová studie 
5. Závěr 

 
 
 
 



   

Orientační seznam literatury 
 

1) Legislativa, vládní strategie 
 Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, schválený usnesením vlády 
ČR č. 256, 1998 

 ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách. Vý-
zkumný ústav pedagogický a MŠMT. dostupné z: 
http://www.vuppraha.cz/integrace-zdravotne-postizenych-do-beznych-skol 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně̌ nadaných. 

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
2) Primární literatura 

 BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v České republice. Brno : MSD, 2005 

 GOFFMAN, E.  Asylums :  essays on the social situation of mental patients 
and other inmates . Aldine: 2007.        

 JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karo-
linum, 1995. 

 SCHMID, T. Integrace nebo segregace. In: Integrace handicapovaných na 
trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005. s. 102-113. ISBN 80-
86633-31-4 

 VÍTKOVÁ, M. (ed). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a 
sociální. Brno: Paido, 2004. 

 
3) Zahraniční zdroje 

 HORNBY, G. Inclusion or delusion: Can one size fit all? Support for Learn-
ing, 1999 volume 14, issue 4. 

 LINDSAY, G. Values, Rights and Dilemmas. British Journal of Special Edu-
cation, 1997, volume 24, issue 2. 

 ORR, S.W. Social Exclusion and the Theory of Equality: The Priority of 
Welfare and Fairness Policy. London: University College, 2005. 

 RUNSWICK-COLE K., HODGE N. Needs or rights? A challenge to the 
discourse of special education. British Journal of Special Education, 2009 
volume 36, issue 4.  

 WEDDEL, K. A New Approach to Special Educational Needs and Disabili-
ties. British Journal of Special Education, 2011 volume 38, issue 3. 

 



 1 
 

 

Obsah 

ÚVOD ........................................................................................................................................................... 2	  

1. FUNKCE ŠKOLY ................................................................................................................................... 4	  

2. DEFINICE POSTIŽENÉHO A PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ ................................................................. 5	  

4.	   SOUČASNÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ............................. 7	  
3.1 MOŽNOSTI ........................................................................................................................................... 7	  
3.2 INTEGRACE A JEJÍ KRITIKA ................................................................................................................... 8	  
3.3 TEORIE TOMA SCHMIDA ...................................................................................................................... 9	  

5.	   PŘÍSTUP K POSTIŽENÝM A HODNOTOVÝ SYSTÉM ........................................................... 10	  

6.	   TOTÁLNÍ INSTITUCE .................................................................................................................... 12	  
5.1 GOFFMANOVA TEORIE TOTÁLNÍ INSTITUCE ....................................................................................... 12	  

5.1.1 Svět chovanců totální instituce .................................................................................................. 15	  
5.1.2 Personál totální instituce .......................................................................................................... 16	  

5.2 KRITIKA TEORIE A SOUČASNÁ PODOBA TOTÁLNÍ INSTITUCE .............................................................. 17	  
6. PŘÍPADOVÁ STUDIE ......................................................................................................................... 20	  

6.1 VÝZKUMNÁ METODA ......................................................................................................................... 20	  
6.2 METODA ANALÝZY DAT ..................................................................................................................... 21	  
6.3 PRŮBĚH VÝZKUMU ............................................................................................................................ 22	  

6.3.1 Výběr případu ........................................................................................................................... 22	  
6.3.2 Role výzkumníka ........................................................................................................................ 22	  
6.3.3 Omezení zkoumání .................................................................................................................... 23	  

6.4 POPIS INSTITUCE ................................................................................................................................ 24	  
6.4.1 Personál .................................................................................................................................... 25	  
6.4.2 Žáci ........................................................................................................................................... 25	  
6.4.3 Prostředí a vybavení ................................................................................................................. 26	  

6.5 KRITICKÁ ANALÝZA VÝZKUMNÝCH ZJIŠTĚNÍ .................................................................................... 27	  
6.5.1 Škola jako totální instituce ........................................................................................................ 27	  
6.5.2 Škola a integrace ....................................................................................................................... 33	  
6.5.3 Plnění sociálních funkcí školy ................................................................................................... 35	  

6.6 SPECIÁLNÍ ŠKOLA ANO, POKUD... ....................................................................................................... 36	  
ZÁVĚR A DISKUZE ZJIŠTĚNÍ ............................................................................................................. 39	  

SUMMARY ................................................................................................................................................ 41	  

POUŽITÁ LITERATURA ....................................................................................................................... 42	  
LITERATURA ............................................................................................................................................ 42	  
ANALYZOVANÉ DOKUMENTY .................................................................................................................. 44	  

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................... 45	  

PŘÍLOHY .................................................................................................................................................. 46	  
 



   

 

2 

  

Úvod 

Ve vzdělávání zdravotně postižených dětí se v současnosti prosazují dvě proti-

chůdné tendence. První chce postižené žáky integrovat do škol hlavního vzdělávacího 

proudu, druhá naopak vyzdvihuje výhody plynoucí z výuky ve speciálních školách. Ře-

šení smířlivé pro oba tábory nabízí článek Toma Schmida, který se stal inspirací pro 

tuto bakalářskou práci. Ten sice vidí cíl společnosti ve stavu plné integrace, kdy bude 

normální být odlišný, než však k tomuto stavu společnost dospěje, je nutné se zamyslet, 

zda nemůže být i speciální škola pro zdravotně postižené dočasně přípustným řešením. 

Tom Schmid tuto možnost připouští, pokud speciální škola nefunguje na principech 

totální instituce E. Goffmana, plní sociální funkce školy a akceptuje individualitu žáka. 

 Rozhodla jsem se tedy tuto myšlenku ověřit v praxi pomocí kvalitativní případo-

vé studie na konkrétní speciální základní škole. Před představením samotné případové 

studie bylo nutné vytvořit adekvátní teoretický rámec práce, který stručně definuje soci-

ální funkce školy, postiženého a jeho možnosti ve vzdělávacím systému, dále uvádí ně-

které z kritik integrace a teoreticky vymezuje totální instituci. V neposlední řadě také 

popisuje hodnotový rámec přístupu k postiženým.  

 Tato bakalářská práce si klade následující cíle: 

• Popsat situaci postiženého v současné společnosti – definovat postiženého, jeho 

právo na vzdělání, možnosti vzdělávání a přístup majority k němu. 

• Popsat teorii totální instituce E. Goffmana včetně její kritiky. 

• Ověřit myšlenku Toma Schmida, že i speciální škola může být krokem na cestě 

k plné integraci, pokud není totální institucí, na konkrétním příkladu.  

Pro poslední cíl bylo nezbytné stanovit konkrétní otázky: Je zkoumaná škola totální 

institucí? Respektuje individualitu svých žáků? Plní škola své sociální funkce a jak se 

staví k integraci? Je škola otevřená vnějším vlivům?. K těmto otázkám dále náleží sou-

bor dílčích podotázek, které pro stručnost a přehlednost uvádím zvlášť u příslušných 

částí studie.  
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 Toto téma považuji za důležité a zajímavé, protože se snaží najít alespoň dočas-

né řešení v otázce vzdělávání zdravotně postižených dětí. K zaměření studie na děti 

s kombinací vad mne vedla osobní zkušenost s takto postiženým jedincem a vědomí, že 

závažnost postižení těmto dětem oproti jiným menšinám výrazně komplikuje přístup do 

majoritní společnosti, který se často realizuje právě skrze školní prostředí. 
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1. Funkce školy 

Škola spolu se svými akademickými a vědeckými úkoly plní i úlohu prostředí, 

které má připravit jedince na jeho účast na fungování společnosti. Škola tedy není pro-

storem sloužícím pouze pro předávání informací, ale patří mezi významné realizátory 

výchovy jedince a jeho orientace ve světě. Má usilovat o odhalení individuálních dispo-

zic žáka a rozvinutí jeho osobnosti. Vedle zaměření na konkrétního žáka však slouží i 

požadavkům společnosti, neboť umožňuje její udržení a reprodukci. V této souvislosti 

se mluví o tzv. sociálních funkcích školy. Havlík uvádí čtyři klíčové funkce školy, které 

je nutné definovat pro úspěšné posouzení naplňování těchto funkcí ve speciální škole. 

Podle R. Havlíka (1996: 93-94) má škola zastávat následující funkce:  

• personalizační, která slouží k vytvoření samostatně jednající osobnosti a 

současnému rozvoji a podpoře individuálních kvalit. 

• kvalifikační funkce se orientuje především na výkon a znalosti.  

• socializační funkce vede žáka k osvojení způsobů chování, naučení rolí a 

získání obrazu sebe sama, zároveň mu také představuje systém platných 

pravidel a přirozenou soustavu odměn a trestů, měla by u jedince posílit 

schopnost navazování vztahů a interakcí s okolím. 

• integrační funkce má mít vliv na politicko-veřejné povědomí jedince. 

Lze předpokládat, že speciální škola bude klást důraz na jiné funkce než škola 

běžného vzdělávacího proudu a naopak bude jiné upozaďovat. Na základě Rámcového 

vzdělávacího programu (2008: 72-73) speciální škola především posiluje schopnost 

sebeobsluhy, soběstačnost a rozvoj základních psychických funkcí, které jsou předpo-

kladem pro fungování ve společnosti (pozornost, paměť, vůle aj.). Při posuzování napl-

ňování těchto základních funkcí je nezbytné brát v úvahu právě omezené schopnosti 

žáků s postižením. Jak tato práce pojímá postiženého žáka, uvede další kapitola. 
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2. Definice postiženého a právo na vzdělání 

V současnosti se při definování postiženého prosazuje tzv. pozitivní diagnóza. 

(Matoušek, 1999: 125) Žáka s handicapem bychom měli definovat skrze jeho výjimeč-

nost a zdůrazňování jeho výkonů a úspěchů, nikoli tak, jak tomu bylo dříve, prostřednic-

tvím negativního hodnocení a upozorňování na jeho osobní nedostatky. Také odbornice 

na vzdělávání zdravotně postižených dětí Marta Teplá1 (In Frančeová, 2002: 54) vy-

zdvihuje význam této aktuálně prosazované změny nahlížení na postiženého a na posí-

lení především personalizační funkce školy. S tímto konceptem souhlasí i J. Jesenský, 

který považuje za hrubou chybu, pokud se v diagnostice klade důraz na neschopnost 

místo na rozvoj schopností uchovaných. (Jesenský, 1995: 12) A právě toto nové chápání 

postižených lidí má být výchozím bodem všech integračních strategií.  

Navzdory tomu se ovšem stále udržuje formální klasifikace typů postižení ná-

pomocná především při stanovování individuální diagnózy žáka. Rozlišovat můžeme 

postižení sociální a zdravotní. Právě na problematiku zdravotního postižení se zaměřuje 

tato práce. „Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s mentálním, tělesným, 

zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, 

autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování.“2 

 Tato práce se soustředí zejména na žáky s kombinovaným postižením, tedy se 

souběžnými více vadami, jejichž „přístup“ do majoritní společnosti a s ní spojeného 

hlavního vzdělávacího proudu považuji za nejkomplikovanější. Listina základních práv 

a svobod (hlava IV., článek 33) jasně říká, že „každý má právo na vzdělání“. Dle 

Úmluvy o právech dítěte (článek 23) má postižené dítě, ať duševně či tělesně, právo na 

účinné vzdělání v prostředí, které zabezpečuje důstojnost, podporuje sebedůvěru a 

umožňuje aktivní účast dítěte ve společnosti. Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením (článek 24) zdůrazňuje cíl „realizovat toto právo bez diskriminace a na zá-

kladě rovných příležitostí”.  

                                                
1 Nutno dodat, že Marta Teplá je dlouhodobě zastánkyní zachování speciálních škol 
2 viz Informace o vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
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 Jak jsou tato práva akceptována a uplatňována v praxi, odhalí následující kapito-

la. Ta představí možnosti a podmínky realizace těchto práv v České republice, stejně 

jako popíše dva hodnotové systémy uplatňované při vzdělávání dětí s kombinovaným 

postižením. 
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3. Současné trendy ve vzdělávání zdravotně postiže-
ných 

Obecně můžeme konstatovat, že se veškeré možnosti, jež současný vzdělávací 

systém postiženým nabízí, liší pouze svou pozicí na spektru míry integrace a segregace. 

Odborníci, bez ohledu na jejich osobní postoj k integraci či segregaci ve školství, zdů-

razňují především potřebu stále intenzivnější demokratizace a humanizace vzdělávacího 

systému.  

3.1 Možnosti 

Na výše uvedeném spektru, kde koncové body tvoří úplná integrace a úplná se-

gregace, můžeme najít mnoho možností, jak vzdělávat děti s postižením. Vzhledem 

k tomu, že se zde nejedná o speciálně pedagogickou práci, postačí rozlišení tří základ-

ních alternativ dle Jána Jesenského (1998: 21-22). 

 První možnost představuje normální třída v normální škole. Tato varianta se 

hojně prosazuje v zemích se silnou podporou integrace, kam patří například Norsko, 

Kanada či Island. I v Čechách sílí hlasy intenzivně propagující integraci postižených do 

normální školy a třídy. V praxi vypadá pak integrace tak, že žák s handicapem získává 

vzdělání dle stejného kurikula jako jeho nepostižení spolužáci, má ovšem k dispozici 

speciální pomůcky a asistenta.  

Další možností je zřízení speciální třídy v rámci normální školy. Zde se žák do-

stává oproti prvnímu příkladu do izolace, avšak stále může udržovat kontakt s intaktní 

populací svých vrstevníků. Osnovy v této třídě se liší, stejně jako pomůcky a didaktické 

metody. Zřízení takové třídy je pro školu finančně nákladné, neboť musí pro handica-

pované uzpůsobit i zázemí mimo třídu (toalety, bezbariérový přístup aj.)  

Poslední a v této práci nejdiskutovanější alternativou jsou speciální školy, které 

tvoří velké procento zejména v Belgii, Rakousku a Německu. Speciální škola se stala 

předmětem mnoha debat o její přijatelnosti v dnešní společnosti, v nichž obhájci speci-

álních škol spíše prohrávají, ačkoliv v české legislativě stále zůstává tato alternativa 

zakotvena: „Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem 
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se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a 

na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zaříze-

ní” (§ 48, zákona č. 561/2004 Sb.).  

 Jádro těchto sporů však neleží v problému speciální školy jako takové, ale zasa-

huje do mnohem obecnější roviny konfliktu integrujícího a segregujícího přístupu nejen 

ke vzdělávání, ale k celému životu postižených v majoritní společnosti. Následující ka-

pitola poskytne kritický náhled na argumenty obou táborů.  

3.2 Integrace a její kritika 

V odborné literatuře lze dohledat mnoho definic integrace, avšak vždy 

v kontextu konkrétního problému. Akademický slovník cizích slov (1998: 338) nabízí 

definice poněkud vágní, ale ve své podstatě zcela dostačující. Ať už se totiž jedná o in-

tegraci biologickou, lingvistickou či psychologickou, všem jsou společná slova sjedno-

cení, splývání, propojení a fungování na jednotných principech. Integraci tak můžeme 

vnímat jako proces, vedoucí ke sjednocení společnosti pomocí propojení menšin s ma-

joritou, kdy jakákoli odlišnost splývá s normou a společnost jako celek pak funguje na 

bázi všeobecně (pro všechny) platných principů. Výsledkem tohoto procesu by v ideál-

ním případě měl být stav plné integrace. Jednoduše tedy můžeme shrnout integraci jako 

„spojování částí v celek“ (Jesenský In Vocilka, 1997: 21). 

Tento pojem se během posledních let stal základním kamenem rétoriky mnohých 

pedagogů i sociálních vědců. Speciální školy jsou v poslední době terčem silných útoků 

všech propagujících tzv. „plnou inkluzi“. Argument pro integraci postižených dětí zní 

jasně: „je to zkrátka správná věc!“ (Biklen In Kauffman, Hallahan, 2005: 427)  B. Ri-

mland k tomu má dvě námitky: Proč by se u dítěte, jehož intelektové, sociální i akade-

mické schopnosti leží hluboko pod běžnou normou, mělo trvat na inkluzi do běžné tří-

dy? A dále: Proč se tvrdí, že je automatická integrace do mainstreamu lepší než nabídka 

různých možností, když pro integraci zatím nemluví žádná jasná data? (Rimland In 

Kauffman, Hallahan, 2005: 426) Integrace se tak stává globálním problémem, a to nejen 

pro handicapované. Majorita je totiž „ochotná přijmout postižené jako objekt své dob-

ročinnosti, ve své většině však není ochotna přijmout je jako partnery občanského souži-

tí“ (Jesenský, 1995: 8). Plné integraci stojí v cestě mnoho faktorů, z nichž většina je 

hodnotového rázu. Musíme se tedy ptát, zda i speciální škola nemůže za určitých pod-
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mínek tomuto procesu pomoci, jakkoli rozporuplné se toto tvrzení může zdát. Právě na 

tuto otázku reaguje článek německého sociálního vědce Toma Schmida, jehož myšlenku 

představím v následující podkapitole.  

3.3 Teorie Toma Schmida 

Tom Schmid tvrdí, že jakékoli specializované zařízení pro postižené je segregu-

jící a ve své podstatě totální institucí. Cílem celé společnosti by mělo být dosažení stavu 

plné integrace a tedy eliminace těchto institucí. Takový stav nastane „až tehdy, až bude 

,normální‘ znamenat, že člověk může být jiný, odlišný, teprve pak může integrace fungo-

vat. A pak, ale pouze pak, už nebudou totální instituce potřeba“ (Schmid, 2005: 109). 

Cesta k tomuto ideálu však musí být nutně dlouhá a složitá, neboť si žádá vychování 

generací, které budou schopny tyto jinakosti akceptovat. V kontextu pozvolné dynamiky 

tohoto procesu se musíme ptát, zda může být dočasně i segregující zařízení přípustnou 

alternativou na této cestě. Tom Schmid je přesvědčen, že ano. I speciální zařízení totiž 

fungují na určitém normativním základu a navíc ve svém prostředí nabízí odborné zna-

losti a zvláštní pomůcky. Segregace by ovšem neměla být ospravedlňována administra-

tivními úlevami, dostupností pomůcek nebo personálu, kterými specializované zařízení 

většinou disponuje. (Biklen, 1988: 130) Stejně tak platí, že „integrace je nedělitelná, 

vztahuje se na všechny deficity a vylučovací momenty; integrace si tedy nemůže ‚vybí-

rat‘, koho integrovat chce, a koho ne“ (Schmid, 2005: 109).  

Konflikt o speciální zařízení se tedy primárně vztahuje k normám a hodnotám. 

Jaký hodnotový systém zastává současná společnost v přístupu k postižením, se poku-

sím nastínit v další kapitole.  
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4. Přístup k postiženým a hodnotový systém 

Bauman (1998) uvádí dvě strategie moderních společností v přístupu k jedincům 

odlišným od normy. První přístup, tzv. antropofagický3, se snaží transformovat odlišné 

jedince pomocí jejich absolutní asimilace. Jakákoli jinakost je potírána, včetně jazyko-

vých a kulturních rozdílů. Takový přístup směřuje k dosažení celkové konformity a jed-

notného řádu. Druhý, antropoemický, přístup odpovídá obecně známé exkluzi, která 

vylučuje odlišné z běžného světa. (Baumann, 1998: 18) Vidí odlišnost jako problém, 

proto se ji snaží uzavřít za zdi totální instituce. Existuje ovšem i jakási třetí cesta. Tu na 

základě svého výzkumu popsala Elaine Makasová (1988). Jde o snahu zdravé populace 

o co nejpozitivnější přístup k postiženým. Problémem je, že se představa „pozitivního 

přístupu“ u zdravé a handicapované populace dramaticky liší. Zdraví respondenti auto-

maticky vnímali postižené jako jedince, kteří potřebují pomoc, proto považovali za nej-

lepší být k nim milý, vstřícný a nápomocný. (Makasová, 1988: 58) Podle jiného prů-

zkumu postižení však věří, že jsou plně schopni definovat svou situaci a své potřeby 

sami. (Hughes, 1999: 158)  

 Všechny uvedené postoje vůči postiženým spojuje jeden společný znak, a sice 

fakt, že o problémech postižených diskutují sociální vědci a odborníci studující handi-

capovanou populaci, kteří však nemají s postižením žádnou osobní zkušenost. Společ-

nost staví postižené do role „klientů“, v důsledku toho pak přirozeně velká část jejich 

života podléhá nějaké odborné autoritě. (Biklen, 1988: 137) Řešení znamená přizvat 

handicapované do diskuze o požadovaných standardech a zajímat se o to, jak sami defi-

nují své vlastní problémy.  

 V prostředí speciální školy by se tak debata měla vyvíjet zejména mezi žáky, 

rodiči i vyučujícími, aby bylo dosaženo nejoptimálnějšího naplnění individuálních po-

třeb žáka, ale zároveň byly dodrženy koncepce a cíle implementované shora. (Lindsay, 

1997: 57) V otázce ideálního přístupu ke vzdělávání postižených dětí tak hraje nejvý-

znamnější roli změna hodnotového systému společnosti, organizační aspekty zde stojí 

až na druhém místě. Není tedy rozhodující, zda bude dítě inkludováno v hlavním vzdě-

lávacím proudu, ale zda se mu dostane nejlepšího možného vzdělání, a to může 

v případě správného hodnotového zázemí poskytnout i speciální škola.  

                                                
3 V originálu anthropophagic, což odkazuje k řeckému anthropophagos, tedy požírající člověka 
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 Speciální škola sice postižené žáky segreguje, může však být pro handicapované 

dobrým vzdělávacím ústavem, pokud nevykazuje rysy totální instituce v goffmanov-

ském smyslu. Hodnotová orientace školy musí respektovat své žáky a jejich práva, brát 

postižení jako součást jejich identity a ne jako osobní tragédii. Právě model postižení 

jako individuální tragédie je společností přijatá a mediálně podporovaná konstrukce. 

(French, Swain, 2000: 570-572) Tento model předpokládá, že postižení nejsou šťastní, 

protože chtějí být „normální“, ale kvůli svému postižení nemohou. Ovšem opak je prav-

dou, jak dokládá tvrzení jednoho z handicapovaných: 

„Nikdy nenaplním požadavky společnosti a jsem z toho nadšený, protože jsem tak 

oproštěn od všech těch kravin. A tím je postižení osvobozující“ (Shakespeare et al. 

1996: 81). 

Aktuální propagace inkluze ve všech sférách života postižených, ve školách i 

nemocničních zařízeních, předpokládá, že bez zapojení do většinové společnosti se člo-

věk nemůže cítit šťastný. Implikuje tak, že participace na mainstreamovém životě je 

nepopiratelným blahem. Většinová společnost se prezentuje jako bezproblémové pro-

středí a splynutí s ním by mělo být základní životní aspirací handicapovaného. (Levitas, 

2004; Fairclough 2000 In: Spandler, 2007: 6) Ač se inkluze zaštiťuje nabídkou svobod-

né volby pro všechny a naprostým odvržením specializovaných institucí, v závěru ale 

hodnotí určité volby jako lepší než jiné. Bates (2002) uvádí, že „skutečná práce“ a „běž-

ná škola“ mají být upřednostněny před stacionáři a speciálními školami. (Bates, 2002: 

3) Schmid vnímá speciální školu jako přípustnou pouze pokud nevykazuje rysy totální 

instituce. Na jakých hodnotách stojí totální instituce a proč je v moderní demokratické 

společnosti v oblasti vzdělávání nepřijatelnou alternativou, vysvětlí následující kapitola. 
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5. Totální instituce 

Tato kapitola představí fenomén totální instituce, se kterým operuje výše prezen-

tovaný článek Toma Schmida. Vysvětlení tohoto základního pojmu je pro tuto práci 

zcela klíčové, neboť na teorii totální instituce, aneb „města zatracených“ (Hughes, 

1999: 155), stojí celá výzkumná část textu. Pojem totální instituce zavedl významný 

americký sociolog 20. století Erving Goffman, jenž jej poprvé použil ve své knize Asy-

lums s podtitulem Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates 

(1961). Nejprve zde tedy bude pojednáno toto původní pojetí totální instituce tak, jak ho 

popsal E. Goffman. Dále budou zohledněny i texty věnující se revizi Goffmanovy teo-

rie.  

5.1 Goffmanova teorie totální instituce 

Goffman svou teorii koncipoval na základě pobytu v National Institute of Mental 

Health v Marylandu v letech 1954-57. Cílem všech jeho terénních výzkumů bylo po-

znání sociálního světa pacienta psychiatrické léčebny tak, jak ho on sám vnímá. (Goff-

man, 1968: 7)  

Goffman ve své knize definuje 5 typů totální instituce, které se vyskytují v moderní 

společnosti.  

1. Do první skupiny spadají „instituce ustavené za účelem péče o ty, o nichž se 

soudí, že jsou neškodní, ale současně nejsou schopni sami o sebe pečovat“ 

(Goffman, 1968: 16). Řadí se sem tedy domovy pro staré, sirotčince či ústavy 

pro postižené.  

2. Druhým typem totální instituce jsou ty sloužící lidem, kteří se o sebe nedokáží 

postarat a zároveň mohou představovat hrozbu pro zbytek společnosti, ať už ve 

formě nakažlivé nemoci nebo psychické poruchy.  

3. Třetí typ totální instituce v sobě zahrnuje takové ústavy, které nebyly zřízeny pro 

blaho svých klientů, ale pro ochranu společnosti, neboť právě jejich klienti před-

stavují nebezpečí ohrožující všeobecný pořádek. Sem patří vězení, ústavy pro 

převýchovu apod. 
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4. Tento typ zahrnuje instituce, jejichž existenci motivuje naplnění určitých pra-

covních úkolů, které zajišťují chod společnosti, a jejichž existence je ospravedl-

něna právě tímto praktickým posláním. K tomuto typu náleží kasárna, lodě, in-

ternátní školy, pracovní tábory aj. 

5. Poslední skupina totálních institucí umožňuje svým chráněncům stáhnout se 

z běžného světa do azylu klášterů, opatství a řádů. Tyto instituce pak také často 

slouží jako určit záchytné body pro věřící. 

(Goffman, 1968: 16) 

Speciální školu můžeme v obecném slova smyslu vnímat jako instituci kombinu-

jící různé části všech 5 typů goffmanovské totální instituce. Speciální základní škola 

bezesporu slouží žákům, kteří nejsou plně soběstační a potřebují neoddiskutovatelnou 

podporu vyškoleného personálu. Dále speciální škola schovává „nápadné ‚odlišné’ lidi, 

odstraňuje problémy z veřejného vnímání – problémy a s nimi spojené lidi, kteří by byli 

v případě úspěšné integrace dennodenně vidět v našem skutečném životě“ (Schmid, 

2005: 103). Speciální škola za své zdi ukrývá žáky, s nimiž by mohl být nepostiženým 

dětem kontakt jednoduše nepříjemný. Jak konstatuje Hughes (1999), současná společ-

nost je založena na vizuální kultuře, v níž se vzhled a image stávají až jakýmsi fetišem. 

Fyzická krása se v postmoderním světě stala vzorem morálky a etiky. (Hughes, 1999: 

166) Na tento problém můžeme však nahlížet i perspektivou postižených, kteří nechtějí 

být konfrontováni s nepříznivými reakcemi okolí. Pro ně pak speciální základní škola 

představuje instituci patřící do páté skupiny Goffmanovy kategorizace. Ze čtvrtého typu 

instituce v sobě speciální škola jednoznačně zahrnuje pracovní poslání, tedy vzdělávání 

dětí s kombinovaným postižením.  

U všech vyjmenovaných typů totální instituce lze odhalit jisté společné rysy, kte-

ré charakterizují její celkovou povahu. Totální instituce však vykazuje rys typický pro 

instituce obecně. Všechny si nárokují „určitou část kapacit a času svých členů“ (Keller, 

1996: 129), totální instituce však na rozdíl od jiných tyto nároky uplatňuje v maximální 

možné míře. V běžném životě totiž existují přirozené bariéry separující dílčí sféry živo-

ta jednotlivce, jakými jsou práce, spánek a volný čas. Totální instituce však tyto bariéry 

popírá a zároveň jiné bariéry buduje, aby symbolizovala svůj totální charakter formou 
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vysokých zdí, ostnatých drátů, zamčených dveří a dalších, a tím limitovala kontakt 

svých klientů s okolním prostředím. (Goffman, 1968: 15-17)  

 V prostředí totální instituce se všechny aspekty života odehrávají na jednom 

místě a podléhají jedné autoritě. Současně všechny denní aktivity probíhají ve skupině 

stejně vnímaných chovanců, kteří jsou nuceni vykonávat stejnou, předem určenou čin-

nost. Veškeré konání chovanců se odehrává dle pevně naplánovaného rozvrhu, kdy jed-

na aktivita v přesně stanoveném čase navazuje na druhou. Na dodržování tohoto časo-

vého schématu pak dohlíží úřední autorita. Dále platí, že všechny vynucené aktivity 

zapojené do denního rozvrhu musí sloužit k naplnění cílů, kterým instituce oficiálně 

slouží. (Goffman, 1968: 17) 

 Jak sám Goffman poznamenává, uvedené charakteristiky můžeme pozorovat i u 

institucí, jejichž povaha rozhodně nevykazuje totální rysy. Pro pochopení totální institu-

ce je tedy důležité si uvědomit, že totální instituce rozhoduje o potřebách svých chrá-

něnců a uspokojuje je prostřednictvím byrokratického organizování velké masy svěřen-

ců. Postupuje podle svých pravidel a naprosto ignoruje skutečné, tedy samotnými cho-

vanci definované, potřeby.  

 Je to právě kontrast byrokratické moci soustředěné v rukou malé skupiny za-

městnanců ústavu a široké masy ovládaných „pacientů“, který Goffmana velmi zajímá. 

Nejde zde jen o mocenskou nerovnost, nýbrž i o skutečnost, že pro zaměstnance repre-

zentuje totální instituce pouze dílčí část jejich života, práci, zatímco pro chovance před-

stavuje život v celé jeho komplexnosti. Zaměstnanci udržují běžný kontakt s okolním 

světem, ale chovanci jsou od okolí odříznuti.   

Jak se odlišuje svět chovanců od světa zaměstnanců, popíše následující kapitola. 

Goffman při definování rysů totální instituce také rozebírá práci a její specifika 

v totálním prostředí. Vzhledem k tomu, že se tato bakalářská práce zaměřuje na vzdělá-

vání a totální instituci v tomto kontextu představuje speciální škola, nepovažuji za důle-

žité zde pracovní stránku totální instituce vymezovat, neboť je předem jasné, že tento 

rys nebude základní škola ze své podstaty naplňovat. 
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5.1.1 Svět chovanců totální instituce 

Přísně oddělené světy pracovníků a chráněnců Goffmanovy totální instituce re-

flektuje limitovaná komunikace těchto dvou skupin. Sociální distance mezi těmito světy 

je dle Goffmana mnohdy dokonce formálně zakotvená a kontakt zaměstnance 

s chovancem podléhá jasným pravidlům a přísné kontrole. V důsledku toho pak není 

klient sám zapojen do rozhodovacího procesu o svém vlastním osudu. (Goffman, 1968: 

19) Aplikuje se zde příslovečné heslo „o nás bez nás“.  

 Jak ukázal výzkum Elaine Makasové, postižení lidé se s touto tendencí setkávají 

zcela běžně. Makasová tvrdí, že handicapovaní lidé chtějí a musí být zahrnuti do diskuzí 

o přístupech, standardech a definicích postižení. Současně upozorňuje na to, že na pro-

blémy postižených jedinců bývá často nahlíženo výhradně z pohledu majoritní společ-

nosti, která se ovšem nemůže s úskalími života s postižením nikdy plně ztotožnit. Právě 

proto by se ve veřejných diskuzích měla posunout role postižených od pasivních pří-

jemců rozhodnutí k aktivně vyjednávajícím diskutujícím. (Makasová, 1988: 59) 

 Totální instituce však nejen, že se svými chovanci nediskutuje, ale snaží se jejich 

zcela odlišné potřeby naplnit pomocí jednoho strategického plánu. Klade důraz přede-

vším na dosažení oficiálně vytyčených cílů, spíše než na skutečnou práci se svými kli-

enty a jejich požadavky. Speciální škola by ovšem měla respektovat obojí: držet se for-

málního, obvykle vládou připraveného, studijního plánu, který slouží k rozvinutí stano-

vených kompetencí žáka, zároveň by měla tento plán prosazovat s ohledem na schop-

nosti a potřeby svých chráněnců.  

 Jedinec vstupující do totální instituce nejprve prochází sérií vstupních procedur, 

které se mění v závislosti na konkrétním typu instituce od zabavení osobních věcí až po 

změnu vizáže například ostříháním vlasů. Všechny tyto úkony mají vést jedince 

k opuštění původní, civilní identity a přijetí nového, konstruovaného já. Proces destruk-

ce individuálního pojetí sebe sama nazývá Goffman mortifikace. (Goffman, 1968: 50) 

V návaznosti na tento proces se chovanec seznamuje s tzv. systémem privilegií, jenž se 

skládá ze 3 komponentů: pravidel, odměn a trestů. Nejprve jsou novému klientovi před-

stavena pravidla instituce, která musí být bezvýhradně dodržována. V prostředí školy 

(běžné i speciální) tyto pravidla ztělesňuje školní řád. Existence pravidel a jejich 

ne/respektování s sebou přináší soustavu odměn a trestů. Dosažení odměn a privilegií 
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následuje při poslušnosti vůči pracovníkům ústavu. Aspirace po těchto oceněních se 

může na jistou dobu stát hlavní životní náplní chovance. S odměnami se ale přirozeně 

vyskytují i tresty udílené za porušení pravidel. V totální instituci se často jedná o ode-

brání získaných privilegií nebo možnosti jejich dosažení. (Goffman, 1968: 51-53) Kon-

trolu nad jeho životem tak zcela přebírají zaměstnanci instituce, kteří mohou nejen udí-

let tresty, ale současně jsou v jednoznačně nadřazeném postavení vůči svým klientům, 

což nezřídka demonstrují vyžadováním oslovení pane/paní a podobnými projevy autori-

ty. Nutno zdůraznit, že spektrum trestů je výrazně širší než nabídka odměn. Chovanec 

může být sankcionován za jakýkoli projev nekázně či neposlušnosti vůči personálu.  

 Goffman popisuje svět chovanců ještě důkladněji, avšak já zde využívám pouze 

tu část teorie, která je relevantní pro výzkum. 

5.1.2 Personál totální instituce 

Přestože se většina výzkumů zaměřených na téma totálních institucí soustředí 

především na skupinu chovanců (včetně E. Goffmana, který věnuje klientům totální 

instituce nepoměrně větší část svého textu), považuji za důležité a zajímavé nahlédnout 

i do života jejích zaměstnanců.  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, svět chovanců přichází do každodenní 

konfrontace se světem zaměstnanců. Primárním úkolem pracovníka totální instituce je 

mocensky si podrobit své chovance a až posléze pomáhat. (Basaglia, 1972 In: Schmid, 

2005: 103) Postavení zaměstnance v totální instituci lze obecně považovat za velmi 

zvláštní. Totální instituce sama o sobě má při pohledu zvenku „dvojitou funkci pomoci a 

kontroly, podpory a uzavření cesty.“ (Schmid, 2005: 103) Podobně rozporný mandát má 

i zaměstnanec totální instituce, jenž má sloužit svým chráněncům a činit vše pro jejich 

blaho (samozřejmě s výjimkou vězení a podobných zařízení), ale zároveň ovšem exis-

tenčně lpí na zachování totální instituce. V případě, že by došlo k integraci postižených 

do společnosti, totální instituce by ztratila svůj smysl.  

Stejně jako totální instituce kontroluje své chovance, pracovně limituje i svůj 

personál, který musí jednat v rámci vytyčených pravidel a oficiálních cílů dosahovat 

pomocí přesně formulovaných směrnic. Jakákoli vlastní iniciativa není žádoucí. I 

v životě personálu totální instituce se tak vyskytují nepříjemné problémy související 
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s konfliktem hodnot organizace, jíž slouží, a hodnot osobních: „Povinnost zaměstnanců 

udržovat určité lidské standardy při péči o klienty představuje sama o sobě problém, 

další řadu charakteristických problémů můžeme ovšem spatřovat v neustálém konfliktu 

mezi lidskými standardy na jedné straně a efektivitou při dosahování institucionálních 

cílů na straně druhé“ (Goffman, 1968: 76)  

Problematický je i předepsaný distanc, který si musí zaměstnanci od svých žáků, 

pacientů či souhrnně klientů, udržovat. Existuje totiž riziko, že personál začne své chrá-

něnce vnímat ne jako pouhé pracovní objekty, ale jako lidské bytosti. (Goffman, 1968: 

79) V popsaném konfliktu humánnosti a naplňování požadavků totální instituce se tak 

naskýtá možnost, „že se klienti stanou objekty pocitu sounáležitosti či dokonce náklon-

nosti“ (Goffman, 1968: 79). Toto „prozření“ s sebou přirozeně nese možnost vytvoření 

určitých sympatií. V prostředí totálních institucí můžeme však city k chovancům pova-

žovat za nebezpečné, neboť přátelské vztahy mohou narušit bezchybný běh organizace. 

(Rabušicová, 1991: 98) A to i v kontextu zdánlivě neškodného prostoru speciální školy. 

Vytvoření citových vazeb k žákům totiž může vést k velkému psychickému tlaku na 

vyučujícího či pedagogického asistenta. Zaměstnanec totální instituce se může příliš 

vžít do situace postiženého a pak prožívat jeho nesnáze spolu s ním. U vyučujících pro 

děti s kombinovaným postižením je citové ohrožení umocněno výraznými zdravotními 

problémy, které s sebou postižení nese. Proto i personál má určité obranné mechanismy. 

Nejčastěji utíká k byrokratické činnosti a jiným aktivitám, které jsou vyhrazeny striktně 

personálu a kde tedy hrozí minimální kontakt s chovanci.   

5.2 Kritika teorie a současná podoba totální instituce 

Ačkoliv se Goffmanova teorie obecně považuje za velmi dobře propracovanou, 

stále se jedná o koncept představený v 60. letech minulého století. Od té doby prošly 

instituce označované jako totální svým praktickým i teoretickým vývojem, který je nut-

né v této práci reflektovat. Mnohé instituce prodělaly zásadní proměnu právě v důsledku 

Goffmanovy teorie, která tyto ústavy vesměs prezentuje jako nežádoucí, omezující a 

umrtvující. Jak upozorňuje Ch. Daviesová (1989: 78), Goffmanova teorie má přes svou 

značnou popularitu silné i slabé stránky. Tato kapitola tedy poslouží jako shrnutí 

nejpodstatnějších kritik a nových pojetí goffmanovské totální instituce.  
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 Dle Daviesové „nejsou totální instituce tak homogenní, jak tvrdí Goffman“ (Da-

vies, 1989: 83). Liší se především ve své otevřenosti, respektive uzavřenosti. Speciální 

škola se nachází na pomezí uzavřené a otevřené instituce, neboť teoreticky mohou její 

chovanci odejít, ale v praxi je vzhledem k jejich pozici svěřenců takový odchod velmi 

obtížný. Různorodost totálních institucí se odráží i ve skutečnosti, že v sobě zahrnují 

dva oddělené koncepty různých autorů, a to Chamtivé instituce L. A. Cosera a Obnovu-

jící instituce Susie Scottové. Coserovo pojetí institucí ponechme stranou a podívejme se 

na tzv. reinventive institutions S. Scottové.  

 V reakci na proměnu totální instituce zejména na konci 20. století zavádí Scotto-

vá pojem nový, a sice výše citované obnovující instituce, které v duchu institucí totál-

ních sdružují skupinu podobných klientů, jež jsou zde však dobrovolně za účelem sebe-

reflexe, vzdělání, obohacení a obecně zlepšení sebe sama. (Scott, 2010: 218) Účelem 

těchto institucí je podpořit a posílit sebepojetí jedince. Svou benevolencí a orientací na 

klienta se tak rapidně odchylují od Goffmanovy stigmatizující instituce totální. Chovan-

ci instituce podle Scottové také mění své já, ale činí tak na základě své svobodné vůle, 

nikoli prostřednictvím mortifikačního procesu. Personálu se zde dostává velkého re-

spektu, ovšem ne vydobytého předpisy, ale přirozeně získaného specifickými znalostmi, 

zkušenostmi apod. Tyto instituce jsou navštěvovány, neboť lidé trpí tíhou povinnosti, že 

„musí naplnit svůj skutečný potenciál, aniž by však tušili, co přesně to může znamenat“ 

(Scott, 2010: 220). Ve svém důsledku se tak obnovující instituce může zdá ještě „ne-

bezpečnější“ než ta goffmanovská, protože svou totálnost a touhu po konformitě svých 

klientů halí do ještě zastřenějšího hávu příslibu učinění všeho pro blaho klientovo.  

Revizi si rovněž zaslouží i Goffmanův popis personálu jako skupiny 

s nepopiratelnou a neotřesitelnou mocí. Mouzelis upozorňuje na to, že toto vykreslení 

zaměstnanců totální instituce rozhodně není tak jednoznačné. Goffmanovo pojetí impli-

kuje, že „personál je natolik silný, aby mohl sám rozhodovat o administrativních meto-

dách, které jsou z jeho pohledu nejvhodnější nebo nejefektivnější“ (Mouzelis, 1971: 

113). Toto tvrzení lze považovat za platné pouze v určitém typu totálních institucí. Ve 

vězeních a jiných nápravných zařízeních je pozice chovanců značně oslabena, avšak 

v luxusních sanatoriích či domovech důchodců pro dobře zaopatřené se moc klientů 

neoddiskutovatelně posiluje ekonomickým kapitálem, kterým disponují. Stejně tak mů-

žeme tvrdit, že za žáky speciálních škol stojí ochranná autorita v podobě rodičů. Na 
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tomto místě si musíme uvědomit skutečnost, že pokud se dítě vzdělává v totální institu-

ci, nutně to neznamená, že by tím rodiče zatracovali jeho potenciál a nechtěli pro něj 

zajistit „to nejlepší“. Role studentů ve speciální škole tak není zdaleka tolik podřízená, 

jak by se z Goffmanova modelu mohlo zdát.  

Všichni citovaní autoři mají společné jedno: vymezují se vůči Goffmanovu vy-

kreslení totální instituce jako jasně negativního prostředí, jehož vliv na jedince musí být 

nutně destruktivní a degradující. (Mouzelis, 1971: 113; Scott, 2010: 217; Davies, 1989: 

81) Jak ukazuje koncept S. Scottové, totální instituce může mít efekt zcela opačný a být 

pro klienta prospěšnou. Právě odklon od umrtvující funkce je nutné vzít při zkoumání 

totálních institucí současnosti v potaz. Veskrze všechny totální instituce usilují o pro-

měnu svých svěřenců. Speciální škola se pak snaží „vzdělat nedospělé v prospěšné (...) 

a socializovat jedince dle společností oficiálně přijatých norem – a možná je i dovést 

k tomu, aby v tyto normy věřili“ (Davies, 1989: 88). 
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6. Případová studie 

V návaznosti na výše uvedený teoretický základ a především na popsanou úvahu 

Toma Schmida, která se zaobírá možností segregující speciální školy jako přípustné a 

vhodné alternativy ve vzdělávání zdravotně postižených dětí na cestě k plné integraci, 

jsem se rozhodla ověřit tyto myšlenky v praxi. 

6.1 Výzkumná metoda 

Pro potřeby této bakalářské práce jsem se rozhodla pro kvalitativní přístup, kon-

krétně pro instrumentální případovou studii. Kvalitativní přístup jsem zvolila, jelikož se 

mi jedná o jeden konkrétní případ prozkoumaný do hloubky, který bude současně pro-

středkem pro porozumění „externím teoretickým otázkám“ (Stake 1995 In Hendl, 2008: 

105), konkrétně tedy teorii integrace. Přestože výzkum vypovídá o jednotlivosti, jeho 

předpokladem je přispění k pochopení a porozumění případům obdobným, neboť vý-

sledky výzkumu budu interpretovat v určitém hodnotovém kontextu. Půjde tedy o eva-

luační studii. Výzkum se zaměřuje na ověření teorie Toma Schmida v praxi, tedy zda 

může být i segregující zařízení pokrokem na cestě k plné integraci v případě, že není 

totální institucí. 

V případové studii bylo využito několik způsobů sběru dat: osobní polostruktu-

rované rozhovory, skupinové rozhovory, analýza dokumentů, jádro výzkumu však tvoří 

zúčastněné pozorování, které slouží k odhalení fungování instituce jako takové. Tento 

přístup se zdá být nejvhodnějším při zkoumání totální instituce (volil ho i sám E. Goff-

man).  

Využila jsem oficiální dokumenty školy, od nichž se odvíjelo zkoumání dalších 

aspektů, tedy vztahu personálu4 a žáků a vlivu rodičů na chod školy. Z analýzy přísluš-

ných dokumentů vyplynulo mnoho otázek důležitých pro následné polostrukturované 

rozhovory se zaměstnanci, žáky a zástupkyní rodičů. Během mého pobytu ve škole do-

šlo současně ke spontánnímu vzniku neplánovaných skupinových rozhovorů, které se 

v závěru zkoumání ukázaly jako velice přínosné právě svou uvolněnou atmosférou. 

V ryze ženském kolektivu se nakonec připravená struktura rozhovorů nedodržela, neboť 
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všechny zaměstnankyně pociťovaly touhu podělit se o vše důležité s kýmkoli „zvenčí“, 

kdo projeví zájem o jejich jinak často nedoceněnou profesní aktivitu. Proto většinu 

mých otázek dokázaly samy zodpovědět ještě dříve, než byly položeny, což samo o so-

bě reflektuje fakt, že reálné problémy speciálního školství, totální instituce a integrace 

jsou v teoretické literatuře velmi dobře postiženy. Obecně považuji za mnohem přínos-

nější poznatky získané během nestandardizovaných a spontánních rozhovorů. Personál 

trpěl představou, že „na diktafon neumí mluvit“, což výrazně ovlivnilo jejich formulaci 

problémů. Pozorování bylo dokumentováno formou terénních poznámek. 

 Část rozhovorů byla nahrána na diktafon a posléze přepsána, některé rozhovory 

však proběhly bez možnosti použít záznamové zařízení, proto byly nejzajímavější po-

znatky pouze zapsány na papír. Vzhledem k velkému množství materiálu, který nebyl 

vždy pro výzkum relevantní, jsem se rozhodla vytvořit shrnující protokol, který zahrnu-

je popis jednotlivých témat. Jelikož poskytuje pouze kontext pro kritickou analýzu zjiš-

tění, nachází se v příloze k této bakalářské práci (mimo jiné i vzhledem k jeho rozsahu). 

6.2 Metoda analýzy dat 

U případové studie je velice obtížné určit přesný počátek analýzy, protože první in-

terpretace provádíme už při prvotním kontaktu s terénem, u této případové studie analý-

zu komplikuje výrazná hodnotová zatíženost výzkumu. Pro vytvoření systému pro in-

terpretaci jsem studii rozdělila do tří okruhů, pro něž jsem stanovila výzkumné otázky: 

• Škola jako totální instituce 

• Škola a lidé v ní 

• Škola a okolní vlivy 

Ve všech stanovených částech jsem se rozhodla použít otevřené kódování. Zaměřuji se 

tedy na aktéry (rodiče, personál školy, žáci), události, přístupy (používané vzdělávací 

metody), názory/hodnoty, aktivity a cíle. Pro vytvoření závěrečné zprávy jsem zvolila 

narativní strukturu (Yin 1994 In Hendl, 2008: 226), která nejlépe odráží povahu získa-

                                                                                                                                          
4 4 záměrně zde používám souhrnný výraz personál, protože v prostředí speciální školy nepřichází žáci do 
kontaktu pouze s pedagogy, ale i s asistenty, vychovatelkami aj. 
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ných dat a velmi dobře se doplňuje o tzv. miniatury (Hendl, 2008: 233), které slouží pro 

ilustraci a oživení. Všechny údaje byly anonymizovány, jména aktérů jsou smyšlená.  

6.3 Průběh výzkumu 

6.3.1 Výběr případu 

Případová studie se uskutečnila na speciální základní škole v jednom z okresních 

měst v České republice. Tato škola byla vybrána kvůli osobním kontaktům a tedy přímé 

zkušenosti s personálem. Tyto vazby se ukázaly jako klíčové pro získání otevřeného 

přístupu k celé škole, jakožto i k personálu a samotným studentům. Současně však nej-

sou natolik důvěrné, aby mohly zkreslit zkoumání. Spíše mi velmi usnadnily cestu 

k důvěře zaměstnanců školy, což myslím výrazně podpořilo jejich ochotu mluvit o pro-

blémech školy a žáků.  

6.3.2 Role výzkumníka  

Svou výzkumnou roli jsem původně koncipovala jako participujícího pozorova-

tele. Neovladatelná snaha personálu, co nejlépe představit své pracovní prostředí a ide-

álně i výsledky svého snažení, nakonec vedla k prohloubení mé účasti na běžném chodu 

školy (pomoc s přemisťování nepohyblivých žáků, pomoc při hygieně, opravování úko-

lů apod.). Všichni zúčastnění, žáci i personál, tedy byli seznámeni s mou rolí výzkum-

níka. Nedomnívám se však, že to výrazně ovlivnilo jejich chování. Zaměstnanci vzhle-

dem ke své velké pracovní vytíženosti a pozornosti rozptýlené mezi individuální potře-

by žáků pravděpodobně neměli kapacitu ani potřebu své chování kvůli mé přítomnosti 

jakkoliv měnit či omezovat.  

Dále musím upozornit na fakt, že realizace případové studie a následná interpre-

tace výsledků je vždy velmi subjektivní. Jelikož se v tomto případě jedná z velké části o 

hodnotový problém, jsou mé závěry značně ovlivněny i vlastním morálním náhledem na 

segregující školství. Jako výzkumník tedy vstupuji do totální instituce s určitým názo-

rem, který její existenci z části přijímá i odmítá. V duchu subjektivního hodnotového 

zázemí se pak nese celé zúčastněné pozorování. Proto jednoznačně nesouhlasím 

s tvrzením, že případová studie nevyžaduje výzkumný tým. (Švaříček, Šeďová, 2007: 
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111) Jsem přesvědčena, že názorová pluralita by rozhodně pozitivně přispěla k rozšíření 

této práce.  

6.3.3 Omezení zkoumání 

 Při sestavování harmonogramu celého výzkumu bylo nutné zvážit problémy po-

jící se se zkoumáním totálních institucí, na něž ve svém článku poukazuje Francesca 

Lundströmová. Upozorňuje zde, že výzkumník může být při působení v totální instituci 

vystaven velkému tlaku skupiny zaměstnanců nebo chovanců, které se snaží zmanipu-

lovat jeho zjištění ve svůj prospěch. (Lundström, 1987: 215) Chovanci uplatňují tzv. hru 

na city, kdy výzkumného pracovníka zatěžují těžkostmi vlastního osudu a skrze jeho 

soucit se pokouší prosadit vlastní zájmy. Lundströmová jako možné řešení navrhuje, co 

nejkratší možný pobyt, „minimální upozornění na probíhající zkoumání, vykonání te-

rénní práce a co nejrychlejší opuštění prostoru“ (Lundström, 1987: 215). Při zkoumání 

rozsáhlejšího vzorku populace však není tento postup vhodný a výzkum si žádá četnější 

návštěvy v průběhu delšího časového úseku (například Goffman strávil ve zkoumaném 

ústavu 3 roky). Zde vyvstává další hrozba, a sice že výzkumník ztratí kontakt se svou 

rolí, příliš splyne s výzkumným prostředím a nebude pak schopen kritického náhledu na 

získané poznatky, dojde k tzv. kontaminaci. (Lundström, 1987: 216)  

Vzhledem k povaze zkoumané instituce bylo provedení studie limitováno před-

pokládanými i neočekávanými faktory. Do školy jsem přicházela s vědomím, že posti-

žení žáci mohou reagovat na jakýkoli cizí element, který se vyskytne v „jejich“ prosto-

ru. Reakce byly různé, od nadměrného zájmu a zvědavosti, přes stydlivost až po napros-

tou zamlklost a uzavření se. Možnost provést rozhovory se samotnými žáky však nebyla 

omezena pouze jejich důvěrou ve mě, ale i jejich postižením. Pokud se mi podařilo 

s žákem nestandardizovaný rozhovor uskutečnit, vždy pouze za podmínky schování 

nahrávacího zařízení. Některé žáky totiž technika zbytečně rozrušovala a znervózňova-

la, jiní měli naopak až agresivní touhu diktafon prozkoumat, rozebrat a případně testo-

vat jeho nerozbitnost. 

 S přihlédnutím k malému rozsahu výzkumného vzorku a snaze předejít popsa-

ným nástrahám zkoumání totální instituce, jsem se rozhodla realizovat studii od 

26.března 2013 do 22.dubna téhož roku. Tento časový úsek se mi při zohlednění všech 

výše uvedených limitujících faktorů jeví jako optimální. Na druhou stranu kombinace 
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malého vzorku, krátké doby zkoumání a specifika prostředí speciální školy snižují šanci 

na zobecnitelnost výsledků. (Lundström, 1987: 211) 

6.4 Popis instituce 

Vybraná speciální základní škola představuje instituci, kde plní povinnou školní 

docházku žáci s mentálním i tělesným postižením, včetně dětí s různou kombinací více 

vad. Vzhledem k náročnosti péče o handicapované žáky velmi úzce spolupracuje 

s lokálními poskytovateli stacionárních služeb, s nimiž zároveň sdílí svůj areál. Ač do 

počtu studentů malá škola, nachází se ve 3 samostatných budovách. Jednotlivé areály 

školy se ovšem nespecializují na určité typy postižení, ale jejich činnost se vzájemně 

prolíná. Výzkum jsem zaměřila na jedno z detašovaných pracovišť sídlící v areálu býva-

lé nemocnice, kde se vedle výukových místností nachází i pracovní dílny pro postižené 

a prostory pro chráněné bydlení pro handicapované dospělé, často absolventy školy. 

Zúčastnila jsem se zároveň hospitace na hlavní budově školy, při této příležitosti jsem si 

prohlédla všechny třídy a současně provedla několik rozhovorů se zaměstnanci, včetně 

vedení školy. Odpovědi všech respondentů však byly natolik podobné, že se potvrdil 

prvotní dojem, a sice, že škola bez ohledu na svoji místní roztříštěnost sdílí jako celek 

stejné hodnoty, názory a využívá jednotné postupy.  

 Žáci docházející denně do školy na tomto pracovišti nepřespávají, což by se 

mohlo jevit jako překážka v aplikaci Goffmanovy teorie. K opuštění prvotního plánu na 

zkoumání pracoviště, kde jsou žáci na tzv. „celoročním pobytu“, jsem se rozhodla na 

základě rozhovorů s místními zaměstnanci. Ukázalo se totiž, že rodiče berou tuto podo-

bu školy jako „odkladiště“ pro své potomky, o něž neprojevují výrazný zájem a nestara-

jí se tudíž ani o prostředí, kde tráví děti svůj život, ani o jejich individuální potřeby. 

Vzhledem k tomu, že chci tuto případovou studii interpretovat v kontextu otázky inte-

grace zdravotně postižených žáků do běžného vzdělávacího proudu, je pro mě ústavní 

péče irelevantní. Jak uvidíme dále, podněty k integraci a boj za práva těchto dětí vychá-

zí právě z rodičovské iniciativy. Stát jako poskytovatel ústavní péče není schopen inte-

graci těchto žáků zajistit, neboť jak se zdá, jsou bez ohledu na konkrétní podobu navště-

vované školy odsouzeni k doživotnímu bytí v totální instituci.   

 Naopak pracoviště, kde sice žáci nepřespávají, ale i tak zde tráví většinu svého 

dne, může představovat pro tuto práci přínos. Nadále totiž může (bude ověřeno ve stu-
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dii) naplňovat znaky totální instituce, zároveň však poskytuje možnost otevřít cestu 

k integraci. Pro praktické ověření Schmidovy myšlenky se tak zdá být nejadekvátnější 

volbou.  

6.4.1 Personál 

Na celé škole působí celkem 26 zaměstnanců, z toho jeden se zabývá pouze za-

jištěním provozu. Výuka se dělí do 9 tříd v 10 ročnících, přičemž maximální počet žáků 

v jednom ročníku je devět. V sedmi z celkového počtu tříd působí tři výchovní pracov-

níci: učitelka, vychovatelka, asistentka pedagoga, ve dvou třídách chybí pedagogický 

asistent. Celý zaměstnanecký kolektiv se skládá, jak již bylo řečeno, pouze z žen, což 

dotázané vnímají jako negativní aspekt. Všechny respondentky definují absenci muž-

ského faktoru jako jeden z problémů, s nimiž se v práci potýkají. Vzdělávání zdravotně 

postižených žáků totiž nevyžaduje pouze intelektové a didaktické schopnosti, ale také 

značnou fyzickou zdatnost (přemisťování a hygiena nepohyblivých žáků). Respondent-

ky velmi pozitivně vzpomínají na dobu, kdy si ve škole plnili vojenskou službu tzv. 

„civilkáři“. Ti představovali nejen neocenitelnou pomoc právě při zvedání žáků apod., 

ale i výrazný psychologický moment. Pro žáky ztělesňovali zcela jinou formu autority, 

spíše na úrovni přátelství, která byla protiváhou k až mateřské starostlivosti ze strany 

učitelek a vychovatelek. Všechny dotázané by tedy uvítaly mužského kolegu, nicméně 

jsou si všechny plně vědomy toho, že se celý vzdělávací sektor potýká s nedostatkem 

mužů, natož pak speciální školství.  

6.4.2 Žáci 

Škola v současnosti vzdělává 54 žáků (maximální povolený počet je 57 žáků), 

24 dle programu pomocné školy a 30 podle rehabilitačního programu pomocné školy. 

Žáků s kombinovaným postižením sem pravidelně dochází 27. Ve zkoumaném detašo-

vaném pracovišti si v současnosti plní povinnou školní docházku šest žáků, shodou 

okolností pouze chlapci.  Podle vyučujících jde skutečně o náhodu, neboť se žákům 

třídní kolektiv a s ním i „paní učitelky“ každoročně mění, aby mohli poznat nové kama-

rády a jiný přístup. Fungování této „cirkulace“ žáků podporuje skutečnost, že všichni 

zaměstnanci, dle vlastních slov, znají diagnózy a životní osudy všech žáků školy bez 

ohledu na to, zda je někdy sami vyučovali. 
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6.4.3 Prostředí a vybavení 

Škola se nachází v několikapatrové budově s příjemnou zahradou, kde podle 

slov zástupkyně rodičů každoročně pořádá nejrůznější oslavy a akce pro děti, do kterých 

zapojuje i chráněnce z blízkého dětského domova. Přízemí s bezbariérovým přístupem 

je vyhrazeno pro vzdělávací prostory školy a pro dvě dílny zřizované poskytovatelem 

stacionárních služeb, s nímž škola velmi úzce spolupracuje (jejich oddělení se mi zdá 

spíše formální, v praxi splývají v jeden celek, který vyznává stejné hodnoty). V dalších 

patrech jsou situovány další dílny, kde často nachází uplatnění právě absolventi této 

speciální školy, za všechny jmenujme například dílnu košíkářskou, korálkářskou či 

krejčovskou. Poslední patro zabírají stacionární služby, chráněné bydlení a speciální 

pokoj tzv. Snoezelen5. Budova má k dispozici tělocvičnu, vlastní kuchyňku a venkovní 

prostory. Že se nachází v prostředí bývalé nemocnice, je patrné pouze na chodbách 

v přízemí, kde můžeme vidět mříže na oknech či potrubí apod. Na opravu zatím škola 

shání finance. Nicméně je toto negativum pouhou banalitou v kontextu školy jako celku. 

Všechny ostatní prostory jsou čisté, vymalované teplými, světlými barvami, vyzdobené 

nejrůznějšími uměleckými výtvory žáků a pracovníků dílen. Všudypřítomné jsou rovněž 

speciální omyvatelné a pratelné pomůcky, matrace, polštáře, hračky, knihy, psací a vý-

tvarné potřeby, rehabilitační vaky, židle, vertikalizační stojany, gymbally aj. Ve třídě 

má každý z žáků svůj vlastní koutek s připraveným rozvrhem a užívanými pomůckami. 

Rovněž zde najdeme poměrně rozsáhlou knihovnu s dokumentací „příběhů“ všech žáků, 

kteří branou této instituce prošli za 15 let její existence. V nedávné době získala škola 

do každé třídy iPad jako sponzorský dar, který využívá zejména k rozvoji smyslového 

vnímání postižených žáků. Tento přístroj však slouží zatím spíše jako experimentální 

pomůcka. 

 Z tohoto školního prostředí dýchá spíše atmosféra domova, třída vypadá jako 

větší dětský pokojíček. Z výše popsaného vyplývá jediné: prostředí, které žákům posky-

tuje tato konkrétní speciální základní škola, nebude v dohledné době možné zajistit 

v běžné základní škole, neboť pořizovací cena těchto specializovaných místností, pří-

strojů a nábytku je velice finančně nákladná. I zde hraje významnou roli zapálenost za-

                                                
5 Odpočinkový „bílý pokojíček“ s vodní postelí, speciálním osvětlením, absolutní zvukovou izolací, 
možností pouštět relaxační hudbu a obecně stimulovat smysly postiženého, více viz: 
http://www.snoezelen-koncept.cz 
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městnanců, kteří mnohé pomůcky vyrábí svépomocí (například světelná tabule pro 

smyslovou stimulaci zrakově postižených).  

 Celkové klima školy působí velice přátelsky, což podporuje i nevšední vstřícnost 

zaměstnanců. Jasně pozitivně naladěné prostředí považuji za obrovskou devizu této spe-

ciální školy. Jak vyplývá z autoevaluační zprávy, je si škola této přednosti velmi dobře 

vědoma a často to ve svých oficiálních dokumentech zdůrazňuje. (Zpráva, 2011: 14) 

6.5 Kritická analýza výzkumných zjištění 

Popis výzkumných zjištění uvádím v příloze, která obsahuje zprávu shrnující 

poznatky z pozorování, rozhovorů a oficiálních dokumentů. Zde chci tato zjištění 

zkoumat vzhledem k totálnosti vybrané instituce a dále ve vztahu k integraci. 

6.5.1 Škola jako totální instituce 

Pro ověření citované úvahy Toma Schmida bylo nejprve nutné dobře definovat to-

tální instituci, aby bylo možné ověřit, zda vybraný případ institucí tohoto typu skutečně 

je či není. V návaznosti na teorii jsem se rozhodla zaměřit na následující aspekty:  

• 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 ná-

silně donuceni? 

• Míra byrokratizace 

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

nistrativa? 

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? 
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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? 

Položení si všech těchto otázek by mělo vést ke specifikaci konkrétního typu instituce a 

míry její „totálnosti“. Současně by měly být zohledněny i oficiálně proklamované cíle 

této instituce. (Davies, 1989: 94) Jelikož všichni zde citovaní autoři považují rys uza-

vřenosti za základní charakteristiku totální instituce (Goffman, 1968: 15; Davies, 1989: 

77; Mouzelis, 1971: 113; Scott, 2010: 214), rozhodla jsem se interpretovat všechny dal-

ší totální vlastnosti instituce právě ve vztahu k uzavřenosti školy.  

Na základě zúčastněného pozorování můžeme na otevřenost-uzavřenost zkou-

mané instituce nahlížet třemi pohledy. Prvním se naskýtá při nezaujatém pohledu zven-

ku, kdy se instituce zdá zcela uzavřená, protože udržuje odlišnou skupinu jedinců za 

svými zdmi a zamčenými dveřmi. Jako druhý přichází pohled zevnitř instituce, kdy vi-

díme, že tyto fyzické bariéry oddělující okolní svět lze snadno překonat (viz příloha č. 

1: 46-47). Za nejdůležitější považuji pohled třetí, který je již poučen o vnitřní zkušenost, 

ale přesto zůstává kritický. Touto perspektivou zjišťuji, že škola vytváří v žácích, po-

tažmo i rodičích, pouhou iluzi otevřenosti. Škola totiž nemusí budovat fyzické bariéry, 

aby zajistila, že v ní žáci zůstanou. M. Mikušová (in Jesenský, 1995: 29) sice tvrdí, že 

systém speciálních škol je natolik otevřený, že umožňuje plynulý přechod žáků ze spe-

ciálních škol do základních a naopak6. Vhledem k mým výzkumným poznatkům však 

shledávám toto tvrzení mylným, neboť zkoumaná škola neexistencí hmotných bariér 

pouze vytváří dojem otevřenosti vůči této obousměrné mobilitě, ve skutečnosti užívá 

prostředky, kterými v sobě své žáky zavírá, i když možná nevědomě.  

Vybraná speciální škola dokazuje tvrzení Toma Schmida (2005: 103), že cho-

vanci se v totální instituci dostávají do role objektů, protože se pracuje s nimi, nikoliv 

pro ně. V instituci musí být primární otázkou, zda své cíle formuluje tak, aby skutečně 

pomohla svým chovancům, nebo zda se snaží pouze o udržení sebe sama. Škola se musí 

                                                
6 „Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením 
nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální provádí na základě možnosti § 49 odst. 2 škol-
ského zákona ředitel školy” (Portál veřejné správy: Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání. 
[online] 21.1. 2009 [cit. 4.5. 2013] Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html) 
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vzdát touhy po vytvoření ideálně-typického žáka ku prospěchu svého fungování, musí 

tu být jako služba pro dítě, nikoliv naopak, pak totiž hrozí, že se vyprofiluje právě jako 

totální instituce. (Rabušicová, 1991: 101) 

Pracovníci zkoumané školy pravděpodobně skutečně věří, že svým snažením dě-

lají pro své svěřence to nejlepší. Neuvědomují si ovšem, na kolik svou činností omezují 

možnost svých žáků zapojit se v budoucnu do běžného života společnosti. Jejich místy 

přehnaná a příliš pečlivá, v jiných ohledech zase nedostačující péče žáky ukotvuje 

v totální instituci.  

I. Přemíra péče 

Problém představuje už samotné prostředí školy. Celá škola působí vesele, vře-

le, bezpečně a přátelsky – přesně tak, jak stanovují její cíle (viz příloha č. 1: 53). Třídy 

jsou „měkké“ a světlé. Atmosféra školy vyvolává v člověku krásný hřejivý pocit klidu a 

domova, možná proto pak při kontaktu s tvrdou realitou života přichází pro dítě 

s handicapem nepříjemné rozčarování. Škola chce být „estetickým a příjemným místem, 

kde se žák bude cítit dobře“ (Dlouhodobý plán, 2012: 6). Jakkoli se to může zdát para-

doxní, právě tato idyla může být pro žáka škodlivá. Svou bezchybností se totiž „značně 

liší od normálního prostředí, do kterého se postižené dítě bude jednou vracet a které mu 

pak může činit větší nebo menší potíže“ (Kábele in Jesenský, 1995: 51). 

Vlídné prostředí však nekončí pouze správným vybavením, ale přispívá k němu i 

celková atmosféra ve škole, která se neoddělitelně pojí s přístupem personálu k žá-

kům. Zaměstnanci školy patrně ve snaze o vytvoření skutečně vřelého vztahu s žákem a 

získání jeho důvěry svým chráněncům dovolují tykání (viz příloha č. 1: 55). Přestože 

původní myšlenka tohoto kroku mohla být správná, ve výsledku to žákům přináší více 

nesnází než užitku. Zafixování správných principů mezilidské komunikace patří mezi 

základní úkoly školy (viz kap. 1) a v tomto bodě zkoumaná speciální škola až fatálně 

selhává. Zaměstnanci si navíc uvědomují, že tento přístup není správný a společnost pro 

takto zavedené chování žáků nemá pochopení. Přesto s tím pedagogové nemíní v do-

hledné době nic dělat a nezvažují změnu zavedených postupů a nadále tykání v rámci 

školy povolují. Jako možné řešení by se nabízelo tykání pouze v rámci třídy, nikoliv 

ostatním zaměstnancům školy. Bohužel takový systém není možný, neboť žákům se 

vychovatelé, učitelé i asistenti zhruba každé dva roky mění (stejně třídní kolektiv – viz 
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str. 25). Škola by se každopádně měla s tímto problémem nějak vyrovnat, zejména když 

si její zaměstnanci uvědomují, že tento návyk pak přináší dětem zbytečné potíže.    

Příliš přátelský vztah mezi chovanci a personálem může nejen, jak tvrdí M. Ra-

bušicová (1991: 98), narušit bezchybný běh organizace, ale může komplikovat žákovo 

pozdější zapojení do většinové společnosti, protože neovládá základní standardy mezi-

lidské komunikace. Současně fakt, že učitelé své žáky vskutku dokonale znají a dobře 

s nimi vychází, což je výhodou pro individuální přístup, vystavuje personál obrovskému 

emočnímu tlaku (viz příloha č. 1: 57), který, jak přiznávají, prožívají velice často. Ačko-

liv 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.  

Bezchybnost fungování denního systému je současně narušována i velmi indi-

viduálním přístupem k žákům, kteří často přebírají vládu nad svým denním rozvrhem a 

platí zde to, na co jsou zvyklí z domova, tedy že se okolí vždy přizpůsobí jejich poža-

davkům (viz příloha č. 1: 52). Existence určitého denního režimu, pravidel chování a 

postupů v různých situacích patří mezi základní charakteristiky školy bez ohledu na to, 

zda se jedná o totální instituci. Pokud však tato pravidla přebují a odchýlí se od svého 

racionálního základu, stávají se disfunkčním prvkem. (Rabušicová, 1991: 98) Právě 

ustrnulost byrokratického aparátu patří mezi klíčové charakteristiky totální instituce. 

Dle Matouška vede standardizace postupů poskytování péče ke stereotypnímu uvažová-

ní (Matoušek, 1999: 124), což do budoucna znesnadňuje prosazení plné integrace. Ve 

zkoumané škole se nedá mluvit o nadbytečné byrokracii (viz příloha č. 1: 48-51), sou-

časně ale neplatí, že by zde žáky vnímali jako experty na jejich vlastní potřeby a pro-

blémy, přestože by dle Schmida (2005: 109) měl být jejich pohled brán za nejdůležitější 

a současně nejodbornější, tudíž by měl personál školy respektovat žáky jako experty a 

brát jejich přání a potřeby vážně (viz příloha č. 1: 55). S tím se tu ovšem nesetkávám. 

Žáci jsou objekty přístupu popsaného ve čtvrté kapitole (viz str. 10), kdy se personál 

chová mile, vstřícně a nápomocně, bez ohledu na to, zda děti o něco takového stojí. 

Na jednu stranu lze vnímat benevolenci v dodržování předpisů, metod i har-

monogramu výuky jako významné plus vzhledem různým formám postižení u jednotli-

vých žáků a tedy možnosti poskytnout jim skutečně individuální a přesně cílenou péči. 

Pokud však tento přístup vztáhneme k fenoménu integrace, opět se zde otevírá otázka, 
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zda může jedinec zvyklý na prostředí, kde nic není závazné, obstát ve společnosti, jejíž 

soustava pravidel je mnohem složitější než pravidla a předpisy speciální školy. Tím se 

dostávám k dalšímu problému a tím je systém privilegií, který sice E. Goffman považu-

je v totální instituci za negativní, neboť v něm převažují tresty nad odměnami. Vybraná 

škola však tento princip poněkud převrací a uchyluje se ne výslovně k bezdůvodnému 

odměňování, ale dětem předává pouze pozitivní hodnocení, pravidelně je chválí, ale už 

nekritizuje (viz příloha č. 1: 52-53). Deformuje tak jejich realitu tím, že strategicky 

„změkčuje“ možné vlivy okolního světa. Své chráněnce uzavírá do ideálního světa, kte-

rý se liší nejen vizuálně, ale i svým fungováním, škola totiž realitu redukuje na pozitiva 

a tím znesnadňuje případnou adaptaci postižených dětí za zdmi ústavu. Škola však ve 

svém hodnocení nereflektuje tuto skutečnost jako problém, naopak tento eufemistický 

přístup zahrnuje do svých cílů (viz příloha č. 1: 53).   

Všechny výše popsané faktory pak ústí v riziko hospitalismu, což znamená, že 

jedinec přivykne redukovanému světu, protože se zde snáze orientuje, nároky a podněty 

jsou zde rovněž přirozeně omezené. (Matoušek, 1999: 118-119) Tento problém se vzta-

huje k otázce cílů, byrokracie, personálu i celkové atmosféry školy. Přestože žáci vní-

mají všechny faktory vedoucí k hospitalismu jako pozitivní, jsou to právě ony, které 

brání úspěšné integraci. Svět mimo speciální školu musí nutně být pro žáky ošklivý a 

nevstřícný, protože si zvykli na přístup, který v majoritní společnosti nefunguje. 

V důsledku uvedených aspektů pak můžeme žákův vstup do instituce hodnotit 

jako veskrze dobrovolný, přestože o něm sice rozhodují jiní (viz příloha č. 1: 47-48). A 

to protože on sám nemá důvod se vstupu do segregující školy bránit, natož ji opouštět. 

Speciální škola se ke svým žákům chová naprosto bezchybně a právě svou ideálností 

dělá ze sebe samé totální instituci. Touto dokonalostí odsuzuje žáky k tomu, že ji nikdy 

nebudou chtít opustit, protože „venku“ na ně nic příjemnějšího nečeká. Integrace snad 

přináší pocit sounáležitosti s majoritou, ale nikdy nebude schopna poskytnout takové 

podmínky působící tak pozitivně na lidskou psychiku a emoce, které jsou u handicapo-

vaných dětí ještě intenzivnější než u intaktní populace. V tomto směru tedy škola svůj 

cíl „připravit žáky do života“ jednoznačně selhává.  

 Pokud by se však žák k opuštění školy jakožto totální instituce skutečně uchý-

lil, z hlediska fyzických bariér odejít může. Existují však objektivní překážky všedního 



   

 

32 

  

života, s nimiž se žák neumí vyrovnat, jelikož mu v tomto ohledu škola neposkytla ade-

kvátní pomoc. Jak konkrétně vypadají tyto limity popíšu v následujícím oddílu. 

II. Nedostačující péče 

Dítě trávící většinu svého času v takto pozměněné realitě pak při snaze o adapta-

ci ve společnosti selhává, protože nezvládá její běžný chod a všední úkoly pro něj před-

stavují problém, což dokládají slova F. Kábeleho: „Dítě nebo mladý člověk žijící po léta 

v tomto prostředí dostává se po odchodu do normálního společenského prostředí často 

do nesnází a naráží na překážky, na které nebyl zvyklý, případně ani připravený“ (Ká-

bele in Jesenský, 1995: 52). Speciální škola tak nenaplňuje svou základní socializační 

funkci (viz kap. 1). Škola neučí žáky překonávat již existující bariéry, přestože ví o je-

jich problémovosti, tím tedy své chráněnce za zdmi ústavu, ať už vědomě či nevědomě, 

udržuje.  

Oficiálně škola žáky učí, jak se v prostředí většinové společnosti orientovat, ale 

její snahy zůstávají u naplnění formálních požadavků, prakticky ale nejsou žákům 

k velkému užitku. Škola například žáky bere do prostředků veřejné hromadné dopravy, 

celý přínos této akce však končí tím, že žáci ví, jak vypadá autobus. Tato podoba „inte-

grace“ se naplňuje v tomto bodě a nemá žádný užitečný přesah. Žák ze speciální školy 

si neumí sám koupit lístek nebo požádat spolucestující o radu, protože nezná odpovída-

jící komunikační principy. Nutno podotknout, že žáci toto neovládají nikoli pro své po-

stižení, ale protože jim to nikdy nebylo vysvětleno.  

Instituce ovšem 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. Může se zdát, že 

by tyto základy fungování ve společnosti mohli postiženým potomkům vštípit právě 

rodiče. Ti ale obvykle nemají potřebné odborné vzdělání ani dostatek času, aby se mohli 

dítěti v tomto ohledu tak intenzivně věnovat. Spoléhají na to, že je v tomto ohledu za-

stoupí personál školy. Jeho integrační snahy jsou však „nedotažené“, což potvrzuje i 

Tom Schmid: „Totální instituce pro pomoc postiženým ignoruje sociální rovinu handi-

capu tím, že nepřemýšlí o budování nutných extramurálních struktur“ (Schmid, 2005: 

108). Zkoumaná speciální škola o těchto strukturách přemýšlí, nezvládá je ale efektivně 
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vytvářet. Žáci tak například ví, jak vypadají české bankovky a mince, uvědomují si je-

jich hodnotu, ale nedokáží je v praxi použít, tedy zaplatit za lístek na autobus.  

Možné řešení shledávám v intenzivnějším propojení výuky trivia s osvojováním 

fungování společnosti. Příkladem by mohla být praxe z jazykových kurzů: čtení jedno-

duchých textů týkajících se každodenních činností (situace v obchodě, na poště, na ná-

draží apod.) a přehrávání těchto příběhů ve třídě. Takový nácvik v prostředí speciální 

školy by mohl později probíhat v reálných situacích pod dohledem speciálních pedago-

gů. Pokud se totiž postižený žák nenaučí tyto základy, bude jednoznačně odsouzen 

k životu v totální instituci. I speciální škola ve spolupráci s rodiči může těmito malými, 

ale podstatnými kroky, vést handicapovaného k integraci. Jak se zkoumaná škola staví 

k tomuto trendu, vysvětlím v další kapitole.  

6.5.2 Škola a integrace 

Škola sdílí jednotný postoj k integraci postižených žáků do běžných škol. Na po-

čátku rozhovorů všichni rezolutně integraci odsuzují, později se ale dobíráme k tomu, že 

nesouhlasí pouze s její současnou podobou, kterou považují za nepromyšlenou, ideu 

plné integrace však schvalují. „Děti pouze s tělesným postižením do běžné školy roz-

hodně patří, to je bez debat, to se zkrátka musí zajistit“ rozhořčeně prohlašuje jedna 

z vyučujících. Jakýkoliv náznak mentální disfunkce už ale považuje za problém.  

 Na základě získaných dat zjišťuji, že dle personálu brání integraci široká škála 

faktorů, které lze rozdělit do dvou skupin. První kategorie reprezentuje objektivní pře-

kážky, a sice finanční prostředky, technické náležitosti (bezbariérový přístup, speciální 

vybavení aj.) a odborně vyškolený personál včetně asistentů. Všechny tyto překážky lze 

teoreticky odstranit v krátkodobém horizontu a úpravou legislativy. Mnohem větší pro-

blém však představuje skupina subjektivních faktorů. Ta v sobě zahrnuje společenské 

normy i názory a hodnoty jednotlivců. Právě proměnu těchto faktorů se mi snaží vyuču-

jící vykreslit jako nejobtížnější pomocí příkladu bývalého žáka, jehož se podařilo inte-

grovat:  

 Vašek byl velmi nadaný autista s Aspergerovým syndromem, jehož matka inten-

zivně bojovala o synovo začlenění do běžné školy. Uspěla, syn začal navštěvovat zá-

kladní školu, o integraci se dá mluvit jen těžko. „Počátky jeho působení ve třídě a kolek-
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tivu nebyly snadné ani pro pedagoga ani pro asistenta, neboť syn nerespektoval základ-

ní společenské normy, vstával z lavice, mluvil netázán, učiteli tykal, chtěl vyučovat 

sám.“7 Ještě větší nesnáze mu způsobovali spolužáci: „Spolužáci ho nejdříve pozorova-

li, ale většina bohužel byla těch, kteří ho zlobili a provokovali.” Nedokázali přijmout 

jeho odlišnost, která se projevila například při psaní testu. Slova paní učitelky o neopi-

sování bral Vašek za svatá a nechápal, proč to ostatní nerespektují a upozornil na to. 

Vůbec netušil, proč mu tento čestný přístup nadělal tolik nepřátel. Všechny zápory, kte-

ré matka na integraci zpozorovala, jsou normativního rázu: šikana, hodnotové odlišnos-

ti, vzájemné nepochopení. V závěru všechny tyto faktory vedly k velkému psychickému 

vypětí postiženého a následnému stresu. Teoreticky popisuje tuto zkušenost W. M. 

Cruickshank (1977: 193 In Kauffman, Hallahan, 2005: 98): „Dítě umístěné do tzv. méně 

restriktivního prostředí neschopné podávat velké výkony, postrádající chápavého učitele 

a odpovídající výukové materiály, vystavené úkolům, které nemůže splnit, dítě, jehož 

pochybení vede k negativním komentářům ze strany spolužáků a k frustraci způsobené 

rodiči, takové dítě je rozhodně po všech stránkách omezováno“. 

 Takto by dle učitelek integrace vypadat neměla. „Integrace ano, ale musí se 

tomu dát čas. Ne to honit takhle od stolu! Obě skupiny si na sebe musí pomalu zvyknout, 

brát se vzájemně jako běžnou součást života, naučit se komunikaci a toleranci. A to 

prostě trvá dlouho,“ říká vychovatelka. Možnou cestu za integrací vidí zaměstnanci ve 

vzdělávání ve speciální instituci, které bude propojené s pravidelným setkáváním 

s intaktními vrstevníky. Tuto možnost potvrzuje i J. Jesenský, který tvrdí, že i speciální 

instituce mohou mít integrační cíle, prostředky a formy. (Jesenský, 1995: 16) Obě sku-

piny si tak na sebe pomalu zvyknout, současně se ale nebudou rušit ve výuce, která mu-

sí být pro intaktní i postižené koncipována odlišně. Ve zkoumané speciální škole se sna-

ží tuto myšlenku uvést v praxi: organizují pravidelně společné akce pro děti z přilehlého 

dětského domova i základních škol ve městě. Pořádají semináře, kde dětem bez postiže-

ní názorně přiblíží, jaký je život na vozíku či se smyslovým postižením. Tyto aktivity se 

setkávají s výrazným úspěchem. „Musíte dát dětem čas, aby se oťukaly a zjistily, jak se 

k sobě chovat. Sama jako odborný pracovník nevím, jak se chovat k postiženému, které-

ho neznám. U lidí s kombinací vad nemůžete nikdy předvídat reakci na cizí element. 

Když se k vám blíží dítě s kombinovaným postižením, nevíte, zda je rozčílené a může 

                                                
7 Dostupné ze soukromé emailové korespondence mezi Vaškovou matkou a jeho vyučující na základní 
škole speciální 
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vám ublížit nebo se chce jen pozdravit a obejmout,“ shrnuje vychovatelka a ostatní při-

kyvují.  

 V této speciální škole tedy integraci neodmítají, aby uhájily existenci sebe sama. 

Personál si uvědomuje, že v případě plné integrace by byla ztráta zaměstnání pravděpo-

dobně pouze dočasná, protože by nadále byli potřební, jak potvrzuje J. Jesenský (1998: 

58), jako odborní asistenti a konzultanti na běžných školách. Integrace se alespoň v této 

škole obávají, protože v aktuálně prosazované podobě má ještě velmi významná ale. Má 

zjištění reflektuje i odborná literatura: „Učitelé do jisté míry pochopili, že plné integra-

ce dětí se speciálními potřebami lze dosáhnout, jedině pokud se napřed podaří jejich 

včlenění (inkluze) do společenství žáků, učitelů a všech ostatních, kdo tvoří školu“ 

(Lang, Beberichová, 1998: 27). 

 Snaha o budoucí integraci postiženého do společnosti musí pramenit z účinné 

spolupráce všech zainteresovaných aktérů (viz příloha č. 2), kteří budou sdílet stejné 

hodnoty v otázce přístupu k postiženým. Současně také musí všichni respektovat posti-

žené dítě jako jedinečnou osobnost a současně odborníka na potřeby postižených. Škola 

ani rodiče nesmí redukovat realitu postiženého, byť v tom nejpozitivnějším slova smys-

lu. Jejich úkolem je naopak naučit dítě s handicapem fungovat ve světě jako takovém, 

nikoliv ho segregovat do prostředí, které je sice ve všech ohledech perfektní, ale neumí 

postiženého připravit na život. Segregací v idyle totální instituce tak totiž žáka odsoudí 

k celoživotnímu bytí v obdobných ústavech. A to je problém, který činí speciální školu 

nepřípustnou.  

6.5.3 Plnění sociálních funkcí školy 

Jak již bylo řečeno v první kapitole této práce, speciální základní škola nenaklá-

dá se všemi sociálními funkcemi školy stejně. Personalizační funkce se zde prosazuje 

skrze pozitivní diagnózu. Škola vede žáky k uvědomění si jejich schopností a odhlíží od 

role handicapu při definování postiženého. Jak jsem se pokusila ukázat v případové stu-

dii, tato škola se snaží nejen vést žáky k pozitivnímu vnímání sebe sama, ale současně 

rozvíjí i schopnost sebekritiky. Oba přístupy jsou stejně důležité, neboť vrstevníci mo-

hou sebepojetí postiženého shazovat a rodiče dítě zase příliš chválí. Ani jedna z těchto 

cest není pro plnou integraci prospěšná. 
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 Kvalifikační funkce se zde dostává oproti běžné škole do pozadí. Kompetence 

dětí jsou omezené a neumožňují dosažení oslnivých výkonů. I přes výrazné limity se 

však tato škola snaží udělat pro rozvinutí akademických schopností svých svěřenců ma-

ximum.  

 Socializační funkci považuji na této škole za klíčovou. Učí totiž žáky základním 

společenským návykům, principům slušného chování a sebeobsluze. Dobré zvládnutí 

této funkce je předpokladem pro integrační úspěch. Škola však, jak bylo uvedeno výše, 

neklade na tuto funkci dostatečný důraz a do budoucna je nezbytné kompetence rozvíje-

jící se touto funkcí významně posílit. 

 Integrační funkci definuje Havlík jako schopnost orientace v politicko-

kulturním kontextu společnosti (viz kap. 1) Naplnění této funkce nepatří mezi cíle spe-

ciální školy. Ta totiž primárně řeší úkoly, které se z pohledu majority jeví jako banální a 

samozřejmé (hygienické návyky, pozdravení, oblékání, rozpoznání bankovek apod.) a i 

v tomto ohledu má škola značné mezery, proto na plnění integrační funkce nezbývá čas 

a především ani kapacita žáků.  

 Dle mého názoru a pozorování škola sice upřednostňuje personalizační a sociali-

zační funkci, protože právě ty musí postižený ovládat, aby dokázal ve většinové společ-

nosti obstát, neboť až pak je schopen integrace do běžné školy, která může posílit i 

funkce další. Škola na tyto funkce cílí svůj zájem, ale nedomýšlí jejich naplnění 

k praktickým důsledkům a socializační funkce tak zůstává spíše v oficiálních dokumen-

tech než v návycích žáků.  

6.6 Speciální škola ano, pokud... 

Navzdory aktuálnímu imperativu, který jasně velí k integraci postižených dětí do 

běžného vzdělávacího proudu, může být speciální škola skutečně variantou přijatelnou 

společensky a především pro samotného žáka. Výhody speciální školy formulované 

Susan Kerrovou (1997: 99) zní následovně:  

• Chod běžné školy je velmi rušný, tvrdý a pro dítě nepřehledný, což by mohlo 

vést ke zbytečnému zatížení dítěte. 
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• Handicap a špatná sociální orientace by mohly způsobit, že se dítě dostane do 

izolace, což může poškodit žákovo vnímání sebe sama.  

• Běžná škola nemusí poskytnout dítěti tolik pozornosti a odborné péče. Dítě tak 

nemusí plně rozvinout své schopnosti. 

Proč by tedy měly být děti inkludovány, či lépe řečeno vsazeny, do prostředí, 

které není schopno vyhovět jejich specifickým potřebám? Definice integrace by se měla 

proměnit od zahrnutí všech do jednoho proudu směrem k široké nabídce možných vzdě-

lávacích prostředí, kde se postižené děti budou cítit bezpečně, přijaté a rozvinou zde 

maximálně své schopnosti. (Kauffman, 2005: 389) Není začleňování do jednotného 

vzdělávacího proudu vlastně podporou konformity a vnímání jedinců jako podobné ma-

sy nikoliv individuí tím, co se vyčítá totálním institucím?  

Navrátím-li se tedy k myšlence Toma Schmida, že i segregující speciální škola 

může být krokem na cestě za utopií plné integrace, pokud není totální institucí a respek-

tuje žáka jako individualitu, musí být prvním krokem na této cestě vytvoření speciálních 

škol, které za svými zdmi nebudou uzavírat své žáky a současně se oficiálně vydávat za 

instituce otevřené, jak tomu je u mnou zkoumané školy. „Totální instituce se stává pře-

kážkou integrace do společnosti, protože znemožňuje jakoukoli normalizační strategii“ 

(Schmid, 2005: 107). 

Školní integrace by totiž dle M. Vítkové (1998: 12-18) měla usnadnit integraci 

sociální, obě však vyžadují oboustrannou participaci majority a minority (viz příloha č. 

3) a ta se odvíjí od shodných hodnot, jejichž proměna musí projít dlouhodobým proce-

sem.  

Speciální školy, které se svým systémem, přístupem a prostředím podobají mnou 

zkoumané základní škole, musí učinit několik změn, aby mohly být speciální školou 

vedoucí k plné integraci v duchu myšlenky Toma Schmida: 

• Škola si primárně musí uvědomit a přiznat svou uzavřenost, tedy potažmo totál-

nost. Musí jasně definovat bariéry, které činí adaptaci postižených žáků ve spo-

lečnosti přinejmenším nesnadnou a stanovit způsoby jejich odbourávání. 
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• Dále musí nezbytně posílit svou socializační funkci a systematicky pracovat na 

rozvoji schopnosti orientace ve společnosti a překonávání jejích každodenních 

nástrah, jejichž zvládnutí může činit žákům obtíže.  

• V neposlední řadě musí škola usilovat o vtažení všech aktérů do problematiky. 

Personál musí změnit svůj přístup k žákům (tedy uznávat jimi definované potře-

by), stejně jako musí klást vyšší nároky na jejich schopnost fungovat ve společ-

nosti. Žáci musí být podněcováni k dodržování stanovených pravidel a to ve 

škole i doma. Stejně tak musí rodiče projevit výraznější zájem o vzdělávání 

svých dětí s handicapem a ideálně podporovat návyky ze školy i v domácím pro-

středí. Úkolem školy rovněž zůstává podněcování diskuze o integraci těchto žá-

ků a nadále musí vést žáky k pozitivnímu vnímání sebe sama.  

Pouze při propojení těchto tří základních kroků se může naplnit myšlenka Toma Schmi-

da o speciální škole jako záchytném bodu v procesu přerodu myšlení lidí směrem k plně 

integrované společnosti. „Z toho vyplývá alternativa k totální instituci, kde bude skuteč-

ně prožívané právo postižených na péči a která bude odpovídat jejich potřebám“ 

(Schmid, 2005: 110). V případě dětí s kombinací handicapů se musí intenzivněji zapojit 

konkrétní dospělí, kteří budou za jejich práva bojovat a snažit se otevřít jim cestu do 

života společnosti. Slovy Tomáše G. Masaryka: „Reformovat výchovu dětí, to nezname-

ná jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole; to znamená reformovat i život nás dospělých; 

my jsme půda, ze které rostou nové generace – záleží hodně na nás, budou-li lepší nebo 

šťastnější“ (T. G. M. in Čapek, 2012: 21). 
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Závěr a diskuze zjištění 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání zdravotně postižených 

dětí s kombinací více vad. Zaměřuje se na myšlenku německého sociálního vědce Toma 

Schmida, který nabízí řešení mezi aktuálním rozporem vzdělávacího systému ohledně 

integrace dětí do běžných základních škol nebo naopak jejich segregace ve specializo-

vaných institucích. Schmid vidí jasný cíl společnosti v plné integraci, kdy bude i odliš-

nost přijata za normální. Současně ale nabízí speciální školu jako dočasně přijatelné 

řešení, pokud nebude totální institucí, bude plnit sociální funkce školy a současně re-

spektovat individualitu žáka. Právě tuto ideu ověřuje prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu tato bakalářská práce. Před uvedením samotné případové studie však text de-

finuje potřebný teoretický rámec, který zahrnuje vysvětlení funkcí školy, definici posti-

ženého a možnosti jeho vzdělávání, uvádí základní strategie přístupu majority 

k handicapovaným a rovněž popisuje klíčovou teorii E. Goffmana o totálních institu-

cích, včetně novějších revizí tohoto konceptu. 

 Praktická část práce je věnována instrumentální případové studii, která pomocí 

poznatků získaných zejména zúčastněným pozorováním, ale i rozhovory a analýzou 

dokumentů, zkoumá totálnost vybrané speciální základní školy. Studie odhalila, že daná 

škola z formálního hlediska nevytváří fyzické bariéry (vysoké zdi, zamčené dveře aj.), 

jimiž by demonstrovala svou totálnost a nadřazenost vůči chovancům, a i dle svých cílů 

se prezentuje jako instituce otevřená. Analýza získaných materiálů však odhalila, že 

škola nemusí budovat zjevné a hmatatelné bariéry, neboť má prostředky, kterými v sobě 

své žáky uzavírá a které jsou leckdy pevnější než vysoké zdi. Tyto překážky vznikají 

v důsledku neadekvátně rozložené péče o žáky.  

 Škola poskytuje svým svěřencům přílišnou péči v otázce vytváření idylického 

prostředí, nestandardně vřelého vztahu se zaměstnanci, benevolence v dodržování pra-

videl a pouze pozitivního hodnocení. Všechny tyto faktory škole zajišťují, že žák v ní 

bude setrvávat dobrovolně, protože nemá motivaci usilovat o její opuštění, jelikož mu 

škola redukuje realitu, usnadňuje orientaci a klade na něj snížené nároky. Pokud by se 

žák skutečně rozhodl ze speciální školy jakožto totální instituce odejít, disponuje škola 

dalším souborem bariér, které sice sama nevytváří, neboť tyto bariéry existují jako běž-

ná součást všedního života majoritní společnosti, současně však škola žáka neučí, jak se 
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s těmito překážkami vyrovnat, ačkoliv to patří mezi její základní sociální funkce. 

V důsledku těchto dvou typů bariér, které plně nerozvíjí socializační funkci školy, pak 

škola skutečně je totální institucí. Jedná se o totální instituci z hlediska uzavřenosti 

v původním Goffmanově pojetí, současně však tato škola připomíná spíše nové podoby 

totální instituce, protože její prostředí není negativní, stejně jako personál není striktně 

oddělenou a všemocnou skupinou.  

 V práci tedy potvrzuji úvodní myšlenku Toma Schmida, že speciální škola může 

být přípustnou alternativou ve vzdělávání zdravotně postižených dětí, pokud si uvědomí 

svou uzavřenost, začne odbourávat popsané bariéry, posílí svou socializační funkci a 

bude se aktivně snažit o úspěšné fungování svých žáků ve společnosti. Až poté se 

oprostí charakteristik instituce totální.  

 Výzkumná část této práce se soustředí pouze na jednu školu, která jistě nemůže 

být dostatečným vzorkem pro možné zobecnění těchto závěrů. Další výzkum by se pro-

to měl zaměřit především na rozšíření škály zkoumaných případů a na další typy bariér, 

které speciální školy využívají, aby si své žáky udržely. Hledání cest k plné integraci by 

dále vyžadovalo vytvoření diskuze nejen mezi zainteresovanými aktéry ve vzdělávání 

postižených dětí, ale i napříč odborných spektrem od speciálních pedagogů, přes pediat-

ry a psychology až po sociology. Toto téma se nevztahuje pouze k didaktickým meto-

dám, ale především proměně hodnotového rámce celé společnosti. 
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Summary 
This bachelor’s thesis pursues the problematic of educating physically disabled children 

with a combination of handicaps. It discusses Tom Schmid’s idea that offers a solution 

for recent divergence within the education system whether to integrate these children 

into regular schools or segregate them in special institutions. Tom Schmid declares full 

integration as a goal society should be willing to achieve. Meanwhile, special schools 

may present an acceptable alternative for children with special educational needs if ful-

filling certain conditions: not being a total institution, discharging basic functions of 

school and accepting handicapped students as individuals. This is the idea this text is 

inspired by and that is verified here via a qualitative research. Before introducing the 

case study itself, the text provides a brief theoretical background by describing basic 

school functions, defining people with disability, summarizing their position in society 

and education opportunities as well as explaining Goffman’s concept of total institution. 

To gather the appropriate data I realized participated observation, interviews and official 

document analysis. These findings have shown the school presents itself as an open in-

stitution through its aims and absence of physical barriers. Underneath this postulated 

openness, I discovered barriers that result from varying intensity of given care. On one 

hand, the staff of this institution offers their students excessive amount of care by reduc-

ing reality only to its positive aspects. This causes that children want to stay in this insti-

tution, so their affiliation to this school may seem voluntary. In case they actually hap-

pen to leave this segregating institution, school uses already existing every-day barriers 

built up by the majority. Although special school is obliged to help the disabled students 

handle these barriers, it decides not to do so. By supressing its socializing function it not 

only keeps children with handicaps inside special schools but it also considerably com-

plicates their future integration. The conclusion approved Schmid’s idea while suggest-

ing certain steps to be taken to really make this special school open.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Popis výzkumných zjištění (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 ná-

silně donuceni? 

• Míra byrokratizace 

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

nistrativa? 

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? 

1.1 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 uplat-

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

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

ná výuková místnost je oddělena dveřmi od dalších prostor, dveře se ale zásadně nezaví-

rají, takže žáci v průběhu celého vyučování volně procházejí do kuchyně s jídelnou. Při 

objevování dílen a tělocvičny zjišťuji, že otevřené dveře jsou zde takřka pravidlem. Do 
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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 prázd-

ných 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: „Větši-

na 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“ (Vý-

roční 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 stra-

ny 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 syndrom8, autismus), neměli na běžné základ-

ní škole žádné kamarády. Děti se jim smály, nechtěly si s nimi povídat, tudíž se handi-

capovaní 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 ho-

din 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 ná-

ladu. 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 při-

krývá 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 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 

                                                
8 vysvětlení viz http://www.aspergeruvsyndrom.cz 
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v mezích domova a školy.) Když se učitelka pokusí tento rituál vynechat, žáci se aktiv-

ně 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 zvlád-

nout. 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 na-

vyknou, 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 zce-

la nevyzpytatelným chováním. „Stejně jako rodičům slibuji tu nejlepší péči o jejich po-

tomky, 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 epilepti-

ků vyučující zvládnou základní pomoc, ve skutečně vážných situacích volají okamžitě 

rodiče a odborníky, okresní nemocnice leží nedaleko školy. U autistů je důležité nene-

chat je utéct do jejich vlastního světa, ale udržovat je neustálou aktivitou v realitě. Za-

městnanci 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 
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sexuality, autoevaluační zprávy, dlouhodobé záměry a další), což je způsobeno povin-

ností 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 ob-

dobným 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 horizon-

tu, je na nás,“ komentuje učitelka a ostatní přikyvují. Na žáky, byť s podobným posti-

žením, 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 pro-

středkům, 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 ja-

zyky, augmentativní komunikaci9, 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 nechat diktovat 

od někoho, kdo pouze „papíruje od stolu, aniž by věděl, co všechno jejich práce obná-

ší.“ 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 

                                                
9 více viz http://www.saak-os.cz 
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schopnostech, sami se mnohdy nesetkali s problémy těchto klientů a netuší, kolik sebez-

apření 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 svě-

řencům. Pokusy o zavedení pevného řádu, který by nezohledňoval individuální handi-

capy dětí by se zde setkalo s velkou vlnou nevole, a to především u asistentek, vychova-

telek 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 vý-

stup – vyplněný formulář o cílech výuky, jejich očekávaných výstupech, použitých me-

todách apod. Současně si ale píší podrobné poznámky pro svou vlastní potřebu. Převa-

žuje zde tedy prvek inspirace nad kontrolou, vyplnění formuláře je pro ně pouze úřed-

nickou 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 hospi-

tační 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.  

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 zdravot-
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ním handicapem,“ uvádí ředitelka. Pozorování výuky skutečně potvrzuje slova ředitel-

ky, 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 postiže-

ním. 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 pro-

středí. 

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

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

součást života, nikoliv jako prostředek k dosahování určitých výhod. Lze ovšem konsta-

tovat, 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 privilego-

vanými, nelze ovšem jednoznačně určit, zda to oni sami považují za odměnu. 

Ačkoliv škola nemá zavedený systém odměn, upřednostňuje motivační hodno-

cení žáků a jejich výkonů. Standardní hodnocení pomocí známek se zde praktikuje opět 

pouze jako splnění úřední povinnosti, jinak jsou všichni žáci hodnoceni slovně a sou-

časně za využití pětibodové škály naplňování stanovených individuálních vzdělávacích 

plánů (dále IVP). Nestává se, že by žák neprospěl a 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 do-

stanou 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: „Pedago-

gové často automaticky vedou žáky k vlastnímu sebehodnocení výkonu a chování, vy-

jmenovávají 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 
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pro dnešek raději než špatnou nedostává známku žádnou. Při nahlédnutí do žákovských 

knížek zjišťuji, že špatné známky se zde skutečně objevují spíše ojediněle. Žáci proka-

zatelně 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 upo-

zorňují 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 (Dlou-

hodobý záměr, 2012: 6): 

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

2. Škola bude místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat po-

tenciál žáka. 

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

cítit dobře. 

4. Ve škole bude zdravé klima, kde budou moci žáci uspokojit své touhy a potřeby 

v prostředí klidu, pochopení a bezpečí. 

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

6. Škola se stane místem, kam žáci a učitelé budou chodit rádi, budou k sobě tole-

rantní a chápaví. 

7. Ve škole budou pedagogové plně respektovat možnosti, schopnosti a potřeby žá-

ků.  

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. 
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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 spo-

lečně 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 kamará-

da? 

• 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 zaměst-

nance 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 je-

dinců a neusiluje o jejich konformitu.  

 Důkazy individuálního přístupu jsem během svého pobytu na škole zpozorova-

la 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 učite-

lek. O tom, že si skutečně pamatují každý detail nejen o současných, ale i o bývalých 
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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 pome-

zí rolí druhé matky a kamarádky. Děti se neostýchají jim cokoliv říci nebo si z nich uta-

hují. 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 vyuču-

jící tento nešvar odstranit, vede to pak k druhému extrému, kdy děti všem podávají ru-

ku, 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, ob-

čas 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 zaintereso-

vaní aktéři: učitelé, vychovatelky, asistentky, rodiče i sami žáci. Při přijetí do školy pro-

chází každý žák, dovoluje-li to jeho postižení, vstupním pohovorem spolu s rodiči. Spo-

lečně 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 uči-

telka zjistí, okamžitě ji pošle si punčochy svléknout, „protože jí bude moc horko“. Ma-

rie se snaží protestovat s tím, že se takto cítí příjemně, vychovatelka však nekompro-

misně naléhá, a tak si Marie k vlastní nelibosti musí punčochy sundat. Obdobně je tomu 
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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 při-

bližují 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 omeze-

né. Fungující režim představuje pro chráněnce jistotu a pohodlí předvídatelnosti. Stabili-

ta 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.  

2.2 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 výjimeč-

ném. 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? 

• Jak bojují se syndromem vyhoření? 

Práce s dětmi s kombinovaným postižením se vyznačuje svou těžkopádností, zdlouha-

vostí 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 učite-

lovu úsilí a neposkytují mu proto dostatek uspokojení“ (Vítková, 1998: 70). Se syn-

dromem vyhoření se zde zaměstnanci setkávají častěji než jejich kolegové z běžných 

škol, což si uvědomuje i ředitelka, a proto pro ně pořádá každoročně víkendový semi-

nář, 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 
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práci na zahradě. Společné mají jedno – musí za sebou okamžitě vidět hmatatelný vý-

sledek své práce.  

 Stejně jako personál Goffmanovy totální instituce, jsou i zdejší zaměstnanci vy-

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

lé 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 po-

době neprospívá ani jedné straně.  

3. Škola a vnější vlivy 

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

jena 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 formulo-

vány 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?  

„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 stigmatizo-
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vat, že může být dobrou volbou,“ konstatuje ředitelka, která chápe obtížnou situaci rodi-

čů.  

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

če 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 vět-

šině 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 
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Příloha č. 3: Složky inkluzivního prostředí 

 

Zdroj: Lang, Beberichová, 1998: 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


