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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání a diverzitou ţáků 

v běţných základních školách, konkrétně ţáků se specifickými poruchami učení integrovanými 

ve školách hlavního vzdělávacího proudu a vyuţitím  kooperativního učení v těchto třídách. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, v první části jsou sepsána nezbytná teoretická 

východiska pro výzkumnou část práce a jsou zde nastíněny kontroverzní otázky současného 

školského systému. Praktická část je zaměřena na vyuţívání kooperativního učení ve třídách 

s integrovanými ţáky se specifickými poruchami učení. Součástí jsou výsledky šetření 

provedeného na základních školách v Praze a středočeském kraji. 

 

 

Abstract  

 

 This thesis is focused on issues of inclusive education and diversity of pupils at common 

basic schools, specifically on the pupils with specific learning disabilities integrated in 

mainstream schools and using cooperative learning in these classes. The thesis is devided into 

theoretical part and research part, in the first part there are written up necessary theoretical basis 

for reasearch part and there are also outlined controversial questions of current school system. 

Research part is focused on using cooperative learning in classes where children with specific 

learning disabilities are integrated. Results of research executed at basic schools of Prague and 

central bohemian region are included. 
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ÚVOD 

 

 Tato diplomová práce pojednává o tématu diverzity ţáků ve třídách běţných základních 

škol. Zabývá se integrací ţáků se specifickými poruchami učení (dále ţáci se SPU) do škol 

hlavního vzdělávacího proudu a vyuţitím kooperativních výukových strategií v těchto třídách. 

Toto téma jsem vybrala na základě zkušenosti s lektorováním kurzů zaměřených na zlepšení 

vztahů ve třídě. Jako lektorka jsem pracovala s rozmanitými třídními kolektivy, v některých 

z nich bylo poměrně velké procento ţáků se SPU. Ale v průběhu našich programů se jejich 

porucha nikdy moc neprojevila, přestoţe součástí programu byly také aktivity zaloţené na čtení 

či psaní. Nikdy zde ale úkoly neřešili sami, pracujeme hlavně s kooperativními aktivitami. 

Zajímalo mě, zda stejný princip funguje také ve školních lavicích, proto jsem se rozhodla v rámci 

mé diplomové práce zrealizovat výzkum zaměřený na vyuţívání kooperativního učení ve třídách 

s integrovanými ţáky se SPU. 

 Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsána teoretická východiska 

nezbytná pro mou výzkumnou část. Jsou členěna do pěti hlavních kapitol. První pojednává o 

diverzitě v současné společnosti, zejména ve školství. Následně se dostáváme přes téma 

speciálních vzdělávacích potřeb ke druhé velké kapitole, a tou jsou specifické poruchy učení. Zde 

jsou popsány čtyři hlavní typy těchto poruch, jejich projevy a moţnosti reedukace. Třetí kapitola 

je zaměřena na velké téma současného školství, a tím je inkluzivní vzdělávání, to, v čem spočívá, 

co je k němu potřeba, a jaká jsou jeho pozitiva. Čtvrtá kapitola je věnována kooperativnímu 

učení, jeho principům a podmínkám pro jeho úspěšné vyuţívání. V poslední kapitole teoretické 

části se věnuji kooperativní formě výuky přímo ve vztahu k ţákům se specifickými poruchami 

učení. Na stejné téma navazuje empirická část mé práce. 

 V teoretické části mé práce jsem čerpala z tištěných pramenů, které jsou v textu citovány 

v podobě (příjmení autora, rok vydání), u doslovných citací jsou uvedena přesná čísla stránek, a 

z internetových zdrojů, které jsou citovány pomocí číselných odkazů [0]. 

 V druhé části práce je zpracován výzkum  na téma vyuţití kooperativního učení ve třídách 

s integrovanými ţáky se SPU. Cílem výzkumu je zjistit, zda a jak je vyuţíváno kooperativní 

učení ve třídách s těmito integrovanými ţáky. Výzkumné otázky se zaměřují na spatřovaná 

pozitiva a negativa kooperativní formy výuky v takto heterogenních třídách, a to z pohledu 
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učitelů i z pohledu ţáků. K realizaci výzkumu jsou pouţity metody pozorování, rozhovoru a 

volného psaní. Popsána je zde příprava, samotná realizace výzkumu a vyvozené závěry. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1 DIVERZITA 

1.1 Pojetí diverzity 

 Pojem diverzita, rozmanitost, je v současné době velmi aktuálním tématem v mnoha 

oblastech lidského ţivota. Pro účely této práce je důleţitý její význam ve společenských vědách, 

a zejména ve školním prostředí.  

 Spolu se stále se rozvíjející globalizací se s diverzitou, zejména etnickou, setkáváme stále 

častěji také v našem kulturním prostoru. Vyvstává tedy potřeba naučit se s takovou diverzitou 

adekvátně zacházet, přijímat ji jako obohacující, nedílnou součást společnosti a podporovat její 

pozitivní důsledky jiţ v průběhu povinné školní docházky. 

 „Kaţdá společnost si musí klást otázku, jak zacházet s jedinci, kteří se v určitém prostředí 

odchylují od společností stanovených „norem“, v našem případě se budeme tímto problémem 

zabývat v rámci školy. Nejdříve se zamysleme nad tím, o jaké normy“ jde, nad jejich důsledky a 

zda lze tyto „normy“ přehodnotit. Sociální normy jsou totiţ pohyblivé. Dnes uţ si např. stěţí 

dovedeme představit, ţe ještě v 60. letech byla na chodbách amerických škol oddělená pítka pro 

„bílé“ a „černé“. Stejně tak je moţné, ţe generace našich dětí bude vnímat skutečnost, ţe zvláštní 

školy absolvovala převáţná většina romských dětí (čímţ jim bylo do určité míry předurčeno 

místo ve společnosti) jako těţko pochopitelnou záleţitost. Vyčleňování dětí z hlavního 

vzdělávacího proudu je jednou z charakteristik českého vzdělávacího systému, které jdou proti 

principům inkluzivního vzdělávání.“ [4] 

  

 Výše jsme zmínili, ţe diverzita je velmi široký pojem a jistě by nebylo ţádoucí ani moţné 

pokoušet se obsáhnout v této práci celou její šíři, proto si nyní dovolím tento pojem zkonkrétnit. 

Budeme se zde zabývat diverzitou ve školním prostředí, a to ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, respektive se specifickými poruchami učení. Zde se stále zabýváme velkou otázkou – 

zda brát diverzitu ve školním prostředí jako obohacující pro všechny účastníky edukačního 

procesu, nebo naopak jako překáţku, která limituje výsledky tohoto procesu a ztěţuje práci 

učitelům. Podle R. a D. Johnsona je pro pozitivní pojímání diverzity důleţité: 
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o přiznat existenci diverzity a uznat ji zároveň jako cenný zdroj pokroku 

o vztahy s odlišnými jedinci formulovat v kooperativním kontextu 

o formovat osobní identitu 

o učit se rozumět kognitivním bariérám (jako jsou stereotypizace a předsudky), pracovat na 

redukci těchto osobních bariér 

o rozumět dynamice skupinového konfliktu uvnitř skupiny 

o rozumět procesům sociálního posuzování, vědět, jak utvářet proces akceptování a jak se 

vyhnout procesům odmítání 

o rozumět tomu, jak řešit konflikty konstruktivně  

o zvnitřňovat pluralistické, demokratické hodnoty, včetně závazku k rovnosti všech osob, a 

přiznat kaţdému právo na ţivot, svobodu a štěstí 

Zmíněné principy jsou východisky k aplikační rovině teorie, tj. jsou vedoucími principy 

k tomu, jak zacházet s rozmanitostí ţákovské populace v základním vzdělávání, jaké 

vzdělávací strategie volit, jaký výběr učiva a jeho strukturace bude napomáhat zhodnocování 

diverzity, jaké konkrétní metody a formy výuky uspějí u dětí s rozmanitými 

charakteristikami. (R. a D. Johnson in Kasíková, Straková, 2011) 

   

1.2 Speciální vzdělávací potřeby 

V této práci tedy diverzita bude dávána do souvislosti s dětmi se specifickými poruchami 

učení v prostředí běţné školy. Tito ţáci spadají do velké skupiny ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Povaţuji za nezbytné zde tento pojem krátce vysvětlit. 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §16. Dítětem, ţákem a 

studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

Ţáky a studenty se specifickou poruchou učení vymezuje odstavec 3 tohoto zákona:  

Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 

oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruše učení a chování, 

které vyţadují zohlednění při vzdělávání. [10] 
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Ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami můţeme dělit podle míry podpory, kterou 

potřebují. Dle Hájkové podpůrné potřeby mohou být mírné, zvýšené, intenzivní a mimořádné. 

(Hájková, Strnadová, 2010) Pro účely této práce jsou stěţejní jedinci s mírnou potřebou podpory, 

kam řadíme ţáky a studenty se specifickými poruchami učení.  

Tuto mírnou podporu můţeme realizovat jednak úpravou materiálů pro výuku, často můţe 

stačit jen úprava či zjednodušení stávajících textů nebo namluvení textů do audio podoby. 

Pouţívat názorné pomůcky a přizpůsobovat jejich podobu konkrétním potřebám daných jedinců. 

A jednak můţe tato mírná podpora spočívat v úpravě výukových strategií. Při práci se ţáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami bývá často uţitečné pouţití jiných vyučovacích strategií neţ 

jen frontální výuky. Jako jedna z nejuţitečnějších je uváděno kooperativní vyučování, které 

působí jak na efektivitu učení, tak na sociální dovednosti zúčastněných ţáků. Další výukovou 

strategií mohou být například systémy vrstevnické podpory, kognitivní a metakognitivní strategie 

či vyuţití počítače a dalších technologií. (Hájková, Strnadová, 2010) 

Důleţitou podporou můţe být také změna klasického školního hodnocení. Často se 

osvědčuje slovní hodnocení, kde pedagog vyzvedne individuální pokrok ţáka a zároveň má 

moţnost uvést doporučení pro další rozvoj. 

 V souvislosti se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami bychom měli zmínit projekt 

UNESCA Flagship on Education for All and the Rights of Persons with Disabilities: Towards 

Inclusion, jehoţ cílem je moţnost vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny děti. 

Vychází z práva všech dětí (tedy i těch s postiţením) na vzdělání zakotvené v Úmluvě o právech 

dítěte z roku 1989 a dále se obrací na výstupy z konferencí v Salamance (1994) a v Dakaru 

(2000). [14] 

 V Salamanském usnesení se můţeme dočíst, ţe by všechny děti měly být umístěny 

v běţném školství bez ohledu na jejich fyzické, intelektové, sociální, emocionální či jazykové 

schopnosti. Prioritou národních a regionálních politik by mělo být umoţnit dětem intaktním i 

dětem s postiţením docházet do jejich spádové školy.  

 Tento dokument je závazný i pro Českou republiku, plnění těchto úkolů je ale podmíněno 

nezbytnou připraveností pedagogů, nejen po odborné stránce, ale také po stránce postojové a 

hodnotové. 
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 Další důleţitou podmínkou je dostatečné financování školství tak, aby bylo moţné sníţit 

počty dětí ve třídách, zajistit speciální pedagogy, psychology, osobní asistenty, vybudovat 

bezbariérové přístupy, zajistit edukační a kompenzační pomůcky apod. 

 Více se o podmínkách a moţnostech začleňování ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami dozvíme v kapitole 3 Inkluzivní vzdělávání. 

 Na závěr si zde představíme dva zahraniční výzkumy na téma integrace dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běţných škol. 

 

1.3 Zpráva o integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(Report backs special needs integration) 

 Tento výzkum byl realizovaný ve Velké Británii a jeho výsledky byly publikovány 

v článku Lize Forda v časopise The Guardian v roce 2005.  [6] 

 Výzkum se zaměřuje na vliv integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do 

běţných typů škol. Výsledky tohoto výzkumu vyvolaly bouřlivou vlnu diskusí ohledně 

inkluzivního vzdělávání, a to především na základě nejednotných výsledků z oblasti sociálního 

dopadu integrace na ţáky intaktní. 

 Ze čtyřiceti závěrů výzkumu pouze devět mluví jasně ve prospěch inkluzivního 

vzdělávání a o pozitivním vlivu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běţných 

škol. 21 závěrů prokazuje zanedbatelný vliv této integrace na většinovou populaci a 6 dokonce 

vliv negativní. 4 závěry hovoří o smíšeném vlivu, tedy pozitivech i negativech této integrace. 

 Většina odborníků zapojených do tohoto výzkumu se shoduje v tom, ţe integrace 

jednoznačně přináší pozitiva pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale velmi odlišné 

jsou závěry, jaký sociální a akademický význam má tato integrace pro ţáky intaktní. 

 Právě na toto se snaţí v rámci tohoto výzkumu poukázat odborníci, tedy ţe inkluzivní 

vzdělávání je vţdy zkoumáno jednostranně z pohledu dětí integrovaných, ale málo pozornosti je 

věnováno vlivům na ţáky intaktní.   
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1.4 Vliv umisťování ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běţných 

škol na úspěšnost jejich vrstevníků 

(The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the 

achievement of their peers) 

 Dalším výzkumem zaměřeným na inkluzivní vzdělávání je výzkum realizovaný na 

Univerzitě v Manchesteru. [15] Zde výzkumníci předkládají výsledky, které neprokázaly 

negativní efekt integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běţných typů škol za 

předpokladu, ţe nejde o integraci dětí emočně narušených či s výraznou poruchou chování. 

 Úspěšné fungování inkluzivních škol je dle výzkumu podmíněno intenzivní, 

koordinovanou a systematickou prací všech zapojených, učitelů, ţáků, rodičů i vedení školy. 

Největší slabiny inkluzivních snah výzkumníci spatřují v nedostatečném konceptuálním a 

metodologickém zázemí. 
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2 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 

V této kapitole se budeme zabývat jiţ konkrétní skupinou ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to ţáky se specifickými poruchami učení. 

 Není jednoduché popsat vývojové poruchy učení souhrnně, protoţe jejich projevy jsou 

velmi různorodé. Na začátek tedy předkládám několik definic z různých zdrojů a konkrétněji si 

danou poruchu popíšeme vţdy v podkapitole jí věnované. 

 „Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího 

procesu, kdy se u takto „postiţených“ jedinců projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, 

coţ jim způsobuje obtíţe při výuce. Specifické poruchy učení nevznikají poruchami vývoje, ani 

smyslovým, motorickým, jiným zdravotním postiţením. Jasný původ poruch učení není 

prokázaný. U 40 % dětí s poruchami učení je dokázána heredita.“ [11] 

 „Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíţí, které se projevují při 

osvojování a uţívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíţe mají individuální 

charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. Ačkoliv se poruchy učení 

mohou objevovat souběţně s jinými handicapujícími podmínkami (např. senzorická postiţení, 

mentální retardace, poruchy chování) nebo vnějšími vlivy (např. kulturní odlišnosti, 

nedostatečné, popř. neúměrné vedení), nejsou poruchy učení přímým důsledkem těchto podmínek 

nebo vlivů.“ (Perspectives on Dyslexia in Zelinková, 2003, str. 10) 

 „Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost naučit se číst, 

psát a počítat pomocí běţných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené 

sociokulturní příleţitosti. V současné době se děti s touto problematikou také označují jako ţáci 

se specifickými výukovými potřebami, coţ jejich problematiku vystihuje svým způsobem 

nejlépe, protoţe reedukace jejich poruch spočívá především v pouţití jiných výukových a 

pracovních metod.“ (Jucovičová, Ţáčková, Sovová, 2001, str. 4) 

 V lékařské terminologii jsou tyto poruchy označeny v mezinárodní klasifikaci F80 

Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka a F81 Specifické vývojové poruchy školních 

dovedností, F 82  Specifická vývojová porucha motorické funkce a F 83 Smíšené specifické 

vývojové poruchy. Poprvé se o těchto poruchách začalo hovořit na konci 19. století. U nás byl 

pojem dyslexie poprvé pouţit psychiatrem a neurologem Antonínem Heverochem, který v roce 
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1904 uveřejnil článek s názvem O jednostranné neschopnosti naučiti se čísti a psáti při znamenité 

paměti v časopise Česká škola.  

Počátky moderní práce s dyslektiky a dysgrafiky řadíme do 50. let minulého století a jsou 

spojeny především s Dětskou psychiatrickou léčebnou v Dolních Počernicích. V této souvislosti 

musíme zmínit jména J. Langmeier, Z. Matějček, O. Kučera, Z. Ţlab a J. Jirásek, kteří také jako 

první začali publikovat literaturu o těchto poruchách (v r. 1966 Jirásek‐Matějček‐Ţlab: Poruchy 

učení a psaní).  

 Během 60. let 20. století vznikají první speciální třídy pro děti s poruchami učení (1962 

třída při Dětské fakultní nemocnici v Brně, 1965 při Dětské psychiatrické léčebně v Dolních 

Počernicích, 1971 samostatný speciální první stupeň ZŠ pro dyslektické děti v Karlových 

Varech).  [11] 

V současnosti se odhaduje, ţe lehkou formou některou ze specifických poruch učení je 

postiţeno přibliţně 10 % ţáků, těţší formou přibliţně 2 %. Poruchy se vyskytují asi 3krát častěji 

u chlapců neţ u dívek. 

  

2.1 Příčiny vzniku specifických poruch učení 

 Specifické poruchy učení jsou vţdy vrozené, mohou vzniknout poškozením mozku dítěte 

v prenatálním, perinatálním nebo časně postnatálním období. Někdy můţe být příčinou dědičnost 

či můţe jít o součinnost různých faktorů. Často je také etiologie nejasná či úplně neznámá. Jisté 

je, ţe se nejedná o poruchu způsobenou např. nevhodnou výchovou, nemocí či traumatizací 

dítěte.  

 Většinou se první projevy objeví v průběhu prvního stupně základní školy, někdy se 

náznaky dostavují jiţ v předškolním věku. Rozhodně si ale nemůţeme myslet, ţe se jedná o 

poruchy, které časem vymizí a na druhém stupni základní školy se jiţ neobjevují. Tyto poruchy 

jsou trvalého rázu, často přetrvávají i do dospělosti, přestoţe reedukačními výchovnými 

opatřeními se dají do velké míry kompenzovat. (Jucovičová, Ţáčková, Sovová, 2001) 

 

 V mé práci si blíţe představíme základní čtyři typy specifických poruch učení, které 

nejvíce ovlivňují školní výkon. 
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2.2 Typy specifických poruch učení 

2.2.1 Dyslexie 

 Dyslexie je specifická vývojová porucha čtení. Je asi nejznámější ze specifických poruch 

učení a najdeme o ní také nejvíce informací. Vzniká na základě poruchy zrakové percepce, kdy 

dochází k poruše zrakového vnímání. Pojí se s problémy v rozlišování stranově obrácených tvarů, 

obtíţným rozlišování figury a pozadí, souvisí s problémy s lateralizací a spoluprací mozkových 

hemisfér, často je přítomna také porucha pozornosti.  

 „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučiti se čísti, 

přestoţe se dítěti dostává běţného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní 

příleţitost.“ (Matějček in Zelinková, 2003, str. 16) 

 Při čtení se objevují typické chyby: 

záměny písmen tvarově podobných: b-p, m-n, l-k-h apod. 

přesmykování slabik 

vynechávání písmen, slabik, slov 

přidávání písmen 

vynechávání diakritických znamének 

domýšlení koncovek slov 

 Často se dyslexie pojí také s problémy v reprodukci čteného textu. Dítě si buď 

nepamatuje, co četlo, protoţe se příliš soustředilo na samotný proces čtení, ţe nebylo schopno 

zároveň vnímat obsah, nebo je reprodukce pouze útrţkovitá. 

 Příčina neschopnosti reprodukce čteného textu můţe být také v nesprávné technice čtení, 

tzv. dvojí čtení. Spočívá v předčítání psaného textu nejprve tiše pro sebe, poté teprve nahlas. 

Velmi ţádoucí je dítě co nejdříve tuto nesprávnou techniku odnaučit. 

 U dyslektiků je nejvíce patrná disproporce mezi jejich úrovní čtení a obecných 

schopností, které jsou na mnohem vyšší úrovni. Jejich školní úspěšnost ale bude dyslexií velmi 

poznamenána, protoţe tyto děti budou mít obtíţe všude tam, kde je jejich výkon závislý na 

úrovni čtení. (Jucovičová, Ţáčková, Sovová, 2001) 
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Reedukace a kompenzace dyslexie 

 Reedukaci zde chápeme jako „soubory speciálně pedagogických postupů a metod práce 

zaměřených na rozvoj porušených nebo nevyvinutých funkcí. Reedukační proces tedy znamená 

postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, 

psaní, počítání“. (Jucovičová, Ţáčková, 2008, str. 20) 

 Reedukace dyslexie spočívá především v rozvíjení percepčně-motorických funkcí, řeči a 

dalších dovedností, které souvisejí se čtením. Týká se hlavně dvou oblastí (Zelinková, 2003): 

1) Technika psaní (dekódování) 

Dekódováním rozumíme zrakovou identifikaci tvarů písmen, umístění písmene 

v prostoru, spojení tvarů s odpovídajícím zvukem (písmeno-hláska), uspořádání písmen, 

spojení zvuků ve správném pořadí. Po dekódování následuje spojení obrazu slova 

s odpovídajícím významem. 

2) Porozumění čtenému textu 

Při porozumění textu by mělo dojít ke spojení mezi prvky textu navzájem, vědomostmi 

ţáka a vnějším světem. Pomáhá nácvik čtení obtíţných slov, čtení po částech s reprodukcí 

obsahu a předcházející seznámení s textem ve formě rozhovoru. 

 Obě tyto oblasti reedukace se prolínají a úzce spolu souvisí. Čím lépe je zvládnuto 

dekódování, tím více pozornosti můţe dítě věnovat obsahu textu. 

2.2.2 Dysgrafie 

 Dysgrafie je vývojová porucha grafického projevu. Tato porucha postihuje písemný 

projev dítěte, jeho úpravu, písmo bývá nečitelné, problém představuje i napodobování písmen při 

opisu textu. Dochází k záměně tvarově podobných písmen, narušena je schopnost přiřadit 

písmeno ke správné hlásce. Objevují se problémy s udrţením písma na řádku, s udrţením směru 

psaní, správného sklonu, napojování jednotlivých písmen na sebe, vykrouţení jejich tvarů, 

udrţení stejné velikosti písmen apod.  

 Velká část problémů je způsobena nesprávným drţením psací potřeby, tím se opět sniţuje 

kvalita písma. Čím dříve se budeme snaţit naučit dotyčného ţáka správnému úchopu psací 

potřeby, tím lépe. Často se stává, ţe špatný úchop přetrvává ještě na druhém stupni, v této době je 

však přeučení velmi obtíţné.  
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Dalším častým důvodem potíţí je zásadně pomalejší tempo psaní. To s sebou přináší 

častější chybovost v důsledku nervozity dítěte z časového limitu a přílišného soustředění na psaní 

jako takové.  

Velmi často dysgrafie souvisí s dysortografií. Dysgrafické děti mají problémy všude tam, 

kde je jejich výkon závislý na psaném projevu. (Jucovičová, Ţáčková, Sovová, 2001) 

 

Reedukace a kompenzace dysgrafie 

 Reedukace dysgrafie je přehledně popsána v knize Poruchy učení od Olgy Zelinkové 

(Zelinková, 2003): 

Rozvíjení motoriky 

 Při psaní je důleţité správné drţení těla, poloha dolních končetin, vzdálenost hlavy od 

papíru, drţení psacího náčiní. Nácvik těchto návyků je pro dysgrafiky velmi důleţitý a můţe jim 

zásadně pomoci.  

 Důleţitý je také rozvoj jemné motoriky. To se děje prostřednictvím nejrůznějších aktivit, 

např. modelováním, navlékáním korálků, skládáním z papíru apod.  

 Samozřejmostí by měl být nácvik správného úchopu psacího náčiní a uvolňovací cviky 

před začátkem i v průběhu psaní. 

 V dnešní době můţeme ţákům s dysgrafií velmi ulevit pomocí počítačových technologií 

či kopírováním zápisů od spoluţáků. To ale neznamená, ţe by se s ţáky na jejich psaném projevu 

nemělo pracovat, ušetříme ho tím ale spousty stresu z toho, ţe nestíhá tempo svých spoluţáků. 

 

2.2.3 Dysortografie 

 Dysortografie je specifická vývojová porucha pravopisu. Vzniká na základě poruchy 

sluchové percepce, zejména sluchového rozlišování ‒ rozlišování zvuků, výšky, délky a hloubky 

tónů, jednotlivých hlásek, slabik, slov i vět. Většinou je zasaţena také sluchová paměť, vnímání a 

schopnost reprodukce rytmu.  

 Velké obtíţe mívají dysortografické děti při psaní diktátů, kde jsou na sluchovou percepci 

odkázáni, mají slyšené slovo zachytit a převést do psané podoby. Dítě ale slyšená slova nedokáţe 

zcela rozlišit, dochází tak v psané podobě ke komolení slov a nesprávnému uţití pravopisu.  



20 

 

 Objevuje se disproporce mezi ústním a písemným výkonem v oblasti gramatických chyb. 

Ţák gramatické pravidlo ovládá, umí ho aplikovat, ale pouze při ústním zdůvodňování, při 

písemné aplikaci gramatických pravidel toho ţák není schopen. Je tedy třeba rozlišit chyby 

vyplývající z jeho poruchy a chyby způsobené neznalostí. 

 Ke specifickým dysortografickým chybám patří: 

vynechávání písmen, slabik, slov, vět 

přidávání písmen, slabik, slov 

nevhodné pouţívání diakritických znamének 

přesmykování slabik 

záměny hlásek zvukově podobných 

záměny slabik zvukově podobných 

nedodrţení hranic slov v písmu 

komolení slov 

gramatické chyby 

 Často tato porucha bývá spojena také s dysgrafií. Většina dysortografických dětí má 

sníţené pracovní tempo, zejména v oblasti písemného projevu, z toho plyne, ţe mají problémy ve 

všech předmětech, kde je jejich výkon závislý na písemném projevu. Obzvláště velké potíţe se 

objevují při výuce jazyků, která je negativně ovlivněna také poruchou sluchové percepce. 

(Jucovičová, Ţáčková, 2008) 

 

Reedukace a kompenzace dysortografie 

 Při reedukaci dysortografie se pracuje s nácvikem sluchové percepce, jako je např. 

rytmické cvičení s bzučákem, pískání, vyuţívání nejrůznějších audio pomůcek. Uţitečné je 

pouţívat cvičení na rozlišení slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, sykavek s, c, z, š, č, ţ.  

Při procvičování gramatických chyb je uţitečné nechat ţáka psát vţdy jen ta slova, která 

obsahují procvičovaný jev.  

Velmi důleţitý je u dysortografiků systém hodnocení. Mělo by jít o slovní hodnocení 

zahrnující informaci o individuálním postupu ţáka a doporučení pro další rozvoj. Cele 

začervenané papíry s opraveným diktátem působí spíše demotivačně a ve chvíli, kdy při sebevětší 

snaze má ţák opět pod prací zapsanou pětku, dochází spíše ke ztrátě zájmu neţ nabuzení 

k většímu úsilí. (Zelinková, 2003) 
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2.2.4 Dyskalkulie 

 Dyskalkulie je specifická vývojová porucha matematických schopností, počítání. Týká se 

především základních matematických úkonů. Na vině je porucha zrakové a sluchové percepce, 

pravolevé a prostorové orientace, porucha koncentrace a paměti. Často souvisí také s poruchou 

motoriky a senzomotorické orientace. 

 Chyby typické pro dyskalkuliky jsou: 

nespojení čísla s počtem 

nerozlišování geometrických tvarů 

špatná orientace v číselné řadě 

nesprávné pouţívání a čtení matematických symbolů 

nekvalitní zápis číslic 

neschopnost provádět matematické operace 

neschopnost chápat matematické vztahy 

 Dyskalkulické děti mívají problémy nejen v matematice, ale i v předmětech, které jsou na 

matematických úkonech závislé, tedy fyzika a chemie. (Jucovičová, Ţáčková, Sovová, 2001) 

 

Reedukace a kompenzace dyskalkulie 

 Při snaze o zmírnění projevů dyskalkulie je uţitečné začít od nácviku základních 

početních úkonů, tvoření skupin, přiřazování prvků a číslic, jmenování číslovek, zaokrouhlování, 

grafického znázorňování. 

 Při nácviku slovních úloh je důleţité brát na zřetel, zda se dyskalkulie objevuje u 

konkrétního ţáka izolovaně, či spolu s další specifickou poruchou, která můţe komplikovat 

proces čtení.  

 Komplikované je pouţití kalkulačky jako kompenzační pomůcky. Jednak pokud ţák nemá 

ţádnou představu o výsledku, povaţuje za správný i ten, který vznikne prostým přehmatem na 

klávesnici, jednak proto, ţe se u jedince nerozvíjí část mozku zajišťující počítání zpaměti. 

(Zelinková, 2003) 
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2.3 Diferenciace versus inkluzivní škola 

 Velkou otázkou současného školství zůstává, zda oddělovat speciální školství od škol 

hlavního vzdělávacího proudu, zda selektovat v raném dětství děti na „schopné a méně schopné“.  

Diferenciace školského systému můţe být chápána několika způsoby. Autoři V. Dupriez, 

X. Dumay a A. Vause rozlišili čtyři modely vzdělávání v různých státech Evropy a Ameriky.  

1. typ označen jako separační ‒ ţáci jsou v něm od ukončení prvního stupně ZŠ rozčleněni do 

různých druhů škol 

 2. typ ‒ zachovává původní heterogenitu, ale na určitě předměty na druhém stupni ZŠ jsou ţáci 

rozřazování dle jejich schopností a dovedností 

3. typ ‒ ţáky takřka nerozlišuje dle schopností, jediným prostředkem diferenciace je opakování 

ročníků u ţáků, kteří nejsou příliš úspěšní 

4. typ ‒ staví na principu individuálních integrací ţáků, ţáci nejsou členěni podle svých 

schopností, ani zde ţáci neopakují ročníky pro nedostatečné výsledky, jsou místo toho 

individuálně doučováni, pracují v menších skupinkách, učitelé věnují ţákům dostatek času dle 

jejich individuálních potřeb 

(Dupriez, Dumay, Vause, in Kasíková, Straková, 2011) 

 Osobně ve výše zmíněném výčtu postrádám ještě jeden model, ve kterém se jedná o 

diferenciaci v rámci školy. Znamená to, ţe ţáci navštěvují stejnou školu bez ohledu na jejich 

vzdělávací potřeby, ale v rámci školy jsou diferencováni do tříd dle jejich schopností a výkonu. 

Příkladem mohou být například tzv. třídy s rozšířenou výukou matematiky. Takovou třídu jsem 

navštěvovala i já. Na základě rozřazovacích testů na konci páté třídy jsme byli rozděleni do dvou 

tříd. Toto rozdělení se ale zdaleka netýkalo výuky matematiky, ale kladení větších nároků na naši 

třídu oproti třídě paralelní ve všech předmětech. I pro učitele nepřírodovědných předmětů byla 

vedlejší třída stigmatizována jako ta „s horšími ţáky“. Výsledkem bylo zásadně lepší uplatnění 

na středních školách ţáků vycházejících z „matematické třídy“, a to se mohlo jednat o střední 

školy čistě humanitně zaměřené.  

Výzkumy ze zahraničí jasně napovídají, ţe neselektivní způsob vzdělávání, školy a třídy, 

které jsou heterogenní z hlediska schopností, přináší mnoho výhod. Přesto se při zavádění 

inkluzivních škol v České republice setkáváme s těţko odstranitelnými bariérami, a to především 

ve smýšlení veřejnosti o jednotném vzdělávání pro všechny ţáky. Rodiče dětí se speciálními 
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vzdělávacími potřebami se často obávají, ţe v běţné třídě jejich dítě bude „pozadu“, bude terčem 

posměchu spoluţáků, vystaveno neúspěchu, demotivováno a ţe by mu bylo lépe ve třídě, „kde na 

tom budou všichni stejně špatně“. Rodiče dětí intaktních se domnívají, ţe spoluţáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami budou třídu brzdit, jejich dítě bude postupovat v učivu 

zbytečně pomalu a učitelé často povaţují za snadnější a prospěšnější učit v homogenních třídách, 

kde jsou všichni ţáci výkonově přibliţně na stejné úrovni. 

 Základním předpokladem přechodu od diferenciace k inkluzi je změnit postoj jak rodičů, 

tak učitelů, ukázat jim přínosy tohoto systému vzdělávání, poukázat na pozitivní sociální dopady 

a rozptýlit jejich obavy. Co vše je k iluzivnímu vzdělávání nezbytné a v čem spočívá, je 

rozepsáno v následující kapitole. 
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3 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Definice inkluzivního vzdělávání 

Název je odvozen z latinského inclusio, které znamená zahrnutí, přijetí do celku. A jiţ to 

napovídá hlavní podstatu inkluzivního vzdělávání – tedy zahrnutí či přijetí dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běţných škol a tříd.  

Myšlenka inkluzivního vzdělávání pracuje s faktem, ţe celý ţivot se člověk nachází ve 

velmi heterogenních skupinách, ať uţ ve škole, v práci, různorodost je samozřejmou a nezbytnou 

podmínkou fungování ve společnosti, a proto není potřeba ani ve školním prostředí snaţit se o 

vytvoření homogenních skupin ţáků. (Hájková, Strnadová, 2010) 

„Zacházení s růzností pouţíváme k označení takového pedagogického jednání, které je 

zaloţeno na akceptaci rozdílnosti ţáků v edukačním procesu a neusiluje o překonání této 

rozdílnosti strategiemi selekce či asimilace.“ (Hájková, Strnadová, 2010, str. 43) 

Inkluzivní vzdělávání představuje takové pojetí vzdělávání, kdy nedochází k segregaci 

dětí jakkoli odlišných, tedy dětí sociokulturně znevýhodněných, dětí mentálně či fyzicky 

handicapovaných či dětí etnicky odlišných. Hlavní myšlenkou je, ţe všichni by během svého 

vzdělávání měli mít volbu ve výběru školy, a pokud to bude v jeho moţnostech a bude to jeho 

přáním, měl by mít moţnost navštěvovat školu hlavního vzdělávacího proudu.  

Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, 

rodinnou konstelaci, postiţení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich 

potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. [2] 

 Názvosloví v této problematice je vcelku sloţitou záleţitostí, pokud člověku záleţí na tom 

nikoho neurazit, nikoho se nedotknout. Nejblíţe je mi pojetí Viktora Lechty v jeho knize Základy 

inkluzivní pedagogiky. Zde autor hovoří o dětech postiţených, narušených nebo ohroţených na 

jedné straně a dětech intaktních na straně druhé. (Lechta, 2010) 

 



25 

 

3.2 Vývoj inkluzivního vzdělávání 

V minulosti byli lidé jakkoli postiţení, či jen zkrátka odlišní vytlačováni na okraj 

společnosti, jejich místo bylo na tzv. lodích bláznů, v internačních zařízeních, v útulcích spolu se 

zločinci a zacházení s nimi nebyla věnována příliš velká pozornost. Obrat k lepšímu s sebou 

přináší aţ doba osvícenství, kdy se pohled na lidi odlišné pomalu mění. Ale to jsme samozřejmě 

pořád velmi daleko od myšlenky společného vzdělávání. 

Úplné počátky inkluzivního pojetí vzdělávání spadají do USA a celkový rozmach tohoto 

edukačního směru spadá aţ do 20. století. Pokud se podíváme přímo do České republiky, zde 

jsou inkluzivní myšlenky spojovány aţ se samým koncem 20. století a počátkem století 21. Aţ do 

roku 1989 byly děti v tehdejším Československu jakkoli postiţené vzdělávány téměř výhradně ve 

speciálních školách, šlo tedy o segregovaný systém vzdělávání. (Lechta, 2010) 

Aţ v 90. letech se vzhledem k nejrůznějším společenským změnám začíná proměňovat i 

české školství. To se otvírá myšlenkám ze zahraničí, mezi nimiţ je v té době v popředí také 

myšlenka inkluzivní školy. V posledních letech vznikají programy zaměřené na úspěšnou inkluzi 

dětí s postiţením, narušením či ohroţením, jako jsou projekty  “Inkluzivní škola“, „Škola pro 

kaţdého – škola pro všechny“, „Férová škola“, „Centra podpory inkluzivního vzdělávání“ a další.  

  

3.3 Co je potřeba k úspěšné inkluzi  

 „Inkluze je tvořivý proces, neprojevuje se sám od sebe. Zdaří se tam, kde jsou této 

myšlence nakloněni rodiče, učitelé i celá filozofie školy. Pak můţe být přínosná jak pro ţáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro jeho spoluţáky, pedagogy, rodiče i obec, kde rodina 

a škola sídlí.“ (Tannerbergerová, 2010) 

 Aby inkluze probíhala úspěšně, je nesmírně důleţité celkové nastavení společnosti, ochota 

majoritní společnosti nevyčleňovat lidi s postiţením, narušením či ohroţením a přijímat je mezi 

sebe. Důleţité je, aby na obou stranách byla dobře pochopena moţnost vzájemného obohacení za 

předpokladu spolupráce mezi těmito skupinami, či dokonce jejich splynutí do skupiny jedné. 

 Nezbytným předpokladem pro úspěšnou inkluzi je také politická a legislativní podpora. 

To znamená, ţe inkluze je přijata a akceptována pracovníky na všech stupních vzdělávacího 

systému ‒ od pracovníků Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy aţ po pracovníky 
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jednotlivých institucí, všichni tito pracovníci „táhnou za jeden provaz“, a jejich snahy nejsou 

protichůdné. 

 Nezanedbatelnou pomocí při snaze o inkluzivní vzdělávání je dostatek finančních 

prostředků. Ty mohou být potřeba např. na vytvoření bezbariérových vstupů pro děti tělesně 

handicapované, na vzdělávání pedagogických pracovníků, nakoupení kompenzačních pomůcek a 

materiálního vybavení tříd nebo zaplacení osobních asistentů či asistentů pedagoga. 

 

3.4 Pedagog v inkluzivním vzdělávání 

 Poţadavky na pedagoga současné doby jsou dobře popsány ve zprávě z Koncilu Evropské 

komise v Bruselu ze srpna roku 2007 na téma Zlepšení kvality vzdělávání učitelů [7]: Spolu 

s měnícím se vzděláváním a proměnou celé společnosti, dochází také ke změně poţadavků na 

osobu učitele. Větší důraz je kladen na rozvoj jejich sociálních dovedností, podporu v rozvoji 

v autonomní bytost schopnou respektovat druhé neţ v memorování co největšího objemu 

znalostí. Povinností současného učitele by mělo být akceptovat různorodost ţáků ve třídě, ať uţ 

se jedná o rozdílnost jejich sociokulturního původu, barvy pleti, mateřského jazyka, schopností či 

handicapů. Je ţádoucí, aby k tomu vyuţívali rozmanitou nabídku nových technologií a 

vyučovacích strategií a pracovali s individuálními poţadavky daných jedinců.  

 Je zde poukazováno na důleţitost potřeby celoţivotního vzdělávání a upozorněno na 

jednu z nabídek současné doby, jak se dá celoţivotní vzdělávání realizovat, a to například pomocí 

programu Comenius. Tento program umoţňuje ţákům, studentům, učitelům a dalším 

pedagogickým pracovníkům vycestovat do jiné země zapojené do tohoto projektu, sdílet 

vzájemně zkušenosti, seznámit se se vzdělávacím systémem odlišné země, získat inspiraci pro 

svou další praxi. 

 Dalším bodem této zprávy je poţadavek na partnerský přístup vzdělávacích a 

poradenských institucí. Ve středu jejich pozornosti by měl být nejlepší zájem dítěte a jeho co 

moţná největší moţný rozvoj. Ten je uskutečnitelný jen za předpokladu součinnosti těchto 

institucí. 

 Iva Strnadová popisuje ve článku Připravenost pedagogů na inkluzivní vzdělávání stěţejní 

úkoly učitele v inkluzivní škole [13]: 
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 zjistit specifické potřeby kaţdého ţáka a reagovat na ně pomocí odpovídajících 

pedagogických přístupů a strategií 

 podporovat rozvoj mladých lidí v plně autonomní celoţivotní studenty 

 pracovat v multikulturním prostředí 

 spolupracovat s dalšími kolegy, rodiči a širší veřejností 

Další podstatnou podmínkou učitelovy práce by měla být schopnost sebereflexe, kterou 

by se měli naučit uţ jako studenti na pedagogických fakultách. „Součástí pedagogické přípravy 

by tak měl být program řízené reflexe, zahrnující reflexi sebezakotvující (tj. vztahující se k 

proţitkům z minulosti, kdy se pedagog či budoucí pedagog věnuje rozboru vlastních zkušeností 

se školou, vlastním vzděláváním, vlastních učebních problémů a pouţitých způsobů jejich 

zvládání), reflexi situační (tj. vztahující se k přítomnosti, kdy budoucí pedagog ověřuje 

komunikační dovednost v sociální interakci s jednotlivým ţákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami) a reflexi projektivní a kreativní (tj. směřující k profesní budoucnosti a vlastním 

cílům)“. [13] 

Pro mě představuje nejpodstatnější podmínku pro učitele v inkluzivní škole to, ţe je sám 

přesvědčen o přínosnosti tohoto vzdělávacího modelu. Je otázkou, zda by dobře mohl vést 

inkluzivní třídu člověk, který sám není přesvědčen o její uţitečnosti, dle mého názoru je toto 

nemyslitelné uţ proto, ţe: „Podle výzkumů mají vyučující značný vliv na to, jaký postoj zaujme 

třída vůči spoluţákům se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (Janebová, Habart in Kasíková, 

Straková, 2011, str. 200) 

 

3.5 Přínosy inkluzivního vzdělávání 

 Výzkumy o prospěšnosti inkluzivního vzdělávání jsou zatím záleţitostí zahraničních 

badatelů, v českém prostředí se inkluzivní vzdělávání začalo rozvíjet mnohem později neţ 

v některých zemích Evropy, proto i na důkladné výzkumy v této oblasti budeme muset zřejmě 

ještě pár let počkat. Jeden ze zahraničních výzkumů shrnuje pozitiva inkluzivního vzdělávání do 

dvou oblastí – pozitiva pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich (tedy ţáky 

intaktní). 
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Přínos pro ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Přínos pro ţáky bez speciálních 

vzdělávacích potřeb 

Přátelství Přátelství 

Častější navazování sociálních vztahů a 

sociálních sítí 

Větší schopnost přijetí diverzity a hodnocení 

jejího přínosu 

Více vzorů k dosahování akademických 

úspěchů, sociálních dovedností a způsobů 

chování 

Větší porozumění rozdílům mezi lidmi 

Jsou více vystaveni běţnému kurikulu (tedy 

RVP pro základní školy) 

Větší respekt k lidem obecně 

Lepší výsledky v dosahování cílů stanovených 

v IVP 

Větší připravenost na dospělý ţivot 

v inkluzivní společnosti 

Větší schopnost se učit nové dovednosti a 

schopnost generalizovat 

Více příleţitostí naučit se dovednosti vyučovat 

ostatní 

Častější a snazší integrace v různých 

prostředích v budoucnu 

Lepší akademické výsledky 

Více moţností k interakcím Potřeby všech studentů jsou citlivěji vnímány 

ze strany vyučujícího 

Větší očekávání ze strany vyučujících, 

spoluţáků i sebe samých 

Poskytování více zdrojů a vyučovacích metod 

Lepší spolupráce mezi vyučujícími na dané 

škole 

 

Lepší spolupráce s rodiči  

Rodiny jsou více integrovány v místní 

komunitě 

 

 

[4] 
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3.6 Projekt inkluzivního vzdělávání 

 Z výše zmíněných projektů inkluzivního vzdělávání jsem vybrala na ukázku jeden, o 

kterém se zde rozepíši trochu podrobněji. Kazuistiky, které školy z projektů publikují, mluví 

jednoznačně ve prospěch inkluzivních snah a mohly by slouţit jako inspirace pro školy další. 

Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) 

 Tento projekt zahájil svou činnost v srpnu 2009 a hlavním cílem je usnadnit zavádění 

principů inkluzivního vzdělávaní do základních škol v České republice. Bylo zřízeno devět center 

podpory inkluzivního vzdělávání po celé ČR a tato centra poskytují odbornou metodologickou,  

koncepční i lidskou podporu pro školy, které se rozhodly otevřít se myšlenkám inkluzivního 

vzdělávání a inkluzivní školy.  

 Tento projekt se soustředí na zmapování podmínek v ČR pro inkluzivní vzdělávání, 

metodickou podporu a vedení a vzdělávání pracovníků CPIV. Součástí tohoto projektu je 

vypracování třech závěrečných zpráv z roku 2010, 2011 a 2012. V těchto závěrečných zprávách 

se můţeme dočíst velmi zajímavé informace o stavu inkluzivního vzdělávání zjištěné v rámci 

výzkumu tohoto projektu. Dovolím si zde některá data zjištěná tímto výzkumem odcitovat. 

 Zaměřím se na publikování výsledků výzkumu z hlavního města Prahy a Středočeského 

kraje, kde jsem následně prováděla také svůj výzkum ohledně kooperativního učení ve třídách, 

kde se vyskytují ţáci se SPU. 
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[1] 

 

 Jak ukazuje tento graf, v Praze se inkluzivní vzdělávání nejvíce ze všech regionů týká dětí 

se zdravotním postiţením či znevýhodněním, naopak oproti jiným regionům zde není příliš 

vysoký podíl ţáků se sociálním znevýhodněním. Podobná situace je i ve Středočeském kraji, 

proto tyto regiony plně vyhovují realizaci mého výzkumu ohledně integrace ţáků se SPU, neboť 

tyto poruchy spadají do kategorie zdravotního znevýhodnění.  

Nastavení praţských škol vůči inkluzivnímu vzdělávání popisuje následující shrnutí ze 

závěrečné zprávy projektu z roku 2010: 

Školy v centru města jsou ve velké většině velmi dobře ekonomicky zabezpečeny, coţ jim 

umoţňuje poskytovat sluţby, které jsou v jiných krajích povaţovány za nadstandardní 

(psychologické a speciálně pedagogické sluţby, rozmanité krouţky apod.) Do atmosféry škol se 

rovněţ promítá skutečnost, ţe centrum města je obydleno především rezidenty s vyšším 

vzděláním a sociokulturním statutem. Podmínky panující v některých okrajových lokalitách 

města mohou naopak proces zavádění inkluzivních principů do vzdělávání znesnadňovat. Jedná 

se především o sídlištní lokality s vysokou hustotou obyvatel. Kapacita škol v těchto oblastech je 

dimenzována na stovky ţáků, atmosféra je značně anonymní. Rovněţ nabídka mimoškolních 

aktivit nebývá v těchto oblastech dostatečná, coţ vede ke zvýšenému výskytu rizikového 

chování. 
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Oceňuji, ţe součástí závěrečné zprávy za rok 2012 jsou také návrhy řešení zjištěných nedostatků 

a vzhledem k závěrům mého vlastního výzkumu si zde dovoluji některé z nich uvést [1]: 

 

o Rozšířit pregraduální vzdělávání pedagogů v oblastech speciální pedagogiky (zejména 

základy práce se ţáky se SVP), psychologie, psychodidaktiky a sociální problematiky, 

včetně proţitkových výcviků s ohledem na inkluzivní a speciálně pedagogické přístupy. 

Přesunout důraz z oborové na profesní učitelskou přípravu vč. Dostatečné přípravy 

praktické. 

 

o V rámci dalšího vzdělávání se více zaměřit na speciálně pedagogické problémy ţáků v 

jednotlivých předmětových aprobacích tak, aby kaţdý učitel uměl rozpoznat poruchy 

učení u ţáků a dokázal s těmito dětmi pracovat podle jejich specifických potřeb. Vyuţívat 

pro osobnostní rozvoj pedagogů sebezkušenostních programů, různých forem metodické 

podpory a supervize. 

 

o Metodická podpora ze strany ostatních pedagogických pracovníků – zpětná vazba ze 

strany zkušených pedagogů (mohou nabídnout i vzorové hodiny), vyuţití tutoringu a 

mentoringu i vnější podpory ostatních poradenských subjektů. 
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4 KOOPERATIVNÍ UČENÍ 

4.1 Vývoj kooperativního učení 

Kooperativní učení jako jeden z modelů sociálního učení se začal rozvíjet ve 20. století na 

popud významných myslitelů zabývajících se pedagogikou, jako byli John Dewey, W. H. 

Killpatrick, Celestine Freinet nebo Peter Petersen. S uplatňováním kooperativních přístupů se ale 

v dějinách můţeme setkat jiţ mnohem dříve, např. ve spisech Aristotela, Platóna či Marka 

Aurelia, z pozdějších autorů nemůţeme nezmínit Jana Amose Komenského.  

V našich podmínkách počátky kooperativního učení spadají do 60. let 20. století, kdy bylo 

jako inovace tehdejší socialistické pedagogiky představeno skupinové učení. Počátky této metody 

jsou u nás spjaty zejména se jmény Jarmila Skalková a Emil Stračár. „Skupinové vyučování bylo 

vyloţeno jako organizační forma výuky, kdy se ţáci dělí na malé skupinky (3 ‒ 5členné), v nichţ 

vzájemně spolupracují na řešení společného úkolu. Tato skupina je sociálním útvarem, mezi 

jehoţ členy se rozvíjí sociální interakce a v němţ chování jednotlivce je řízeno jak společným 

cílem, tak chováním členů skupiny. Sociální interakcí se chápou vztahy mezi ţáky, takţe chování 

jednoho je podnětem k chování druhého. V uplatnění sociálních interakcí spočívá didaktická 

funkce skupinového vyučování.“ (Kasíková, 2007, str. 49) 

Do popředí zájmu se kooperativní učení dostává v  90. letech v souvislosti s tématy 

obsahové náplně vyučování, ale také k tématu sociálních vztahů ve školním prostředí. A to 

jednak ve smyslu sociálních vztahů mezi ţáky navzájem, a jednak mezi ţáky a učitelem. Coţ 

otevřelo prostor pro otázky transmisivního versus konstruktivistického pojetí vyučování. I díky 

didaktickému konstruktivismu se rozvíjí debaty na téma sociální interakce a komunikace ve 

vyučování, různorodosti učebních stylů a celkového přístupu pedagoga. 

V dnešní době zůstává kooperativní učení spolu s dalšími způsoby vyučování aktuální 

otázkou, zejména v souvislosti s inkluzivním vzděláváním, při kterém můţe být tento učební styl 

velmi uţitečný a pro jehoţ potřeby byl vlastně původně navrţen. 
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4.2 Principy kooperativního vyučování 

 Kooperativní učení lze definovat jako takové uspořádání výuky, které se zaměřuje jak na 

rozvoj jedince a jeho intelektových schopností, tak na rozvoj jeho sociálních dovedností a 

mezilidských vztahů. Základními principy kooperace jsou (Kasíková, 2007, s. 78) : 

1. pozitivní vzájemná závislost 

Znamená to tedy, ţe abychom mohli mluvit o kooperaci, musí platit, ţe buď cíle dosáhnou 

všichni členové kooperativní skupiny, nebo ho nedosáhne nikdo z nich. Pozitivní vzájemná 

závislost můţe být naplňována několika způsoby – můţe jít o pozitivní vzájemnou závislost na 

základě cíle, rozdělení rolí, rozdělení úkolů, odměny, vnější síly či budování identity. 

2. interakce tváří v tvář 

Vidět tvář druhého, jeho reakce na naše chování a moţnost pohlíţet mu přímo do očí jsou 

nezbytnou podmínkou pro rozvoj sociálních dovedností. Navíc toto úzce souvisí hned s dalším 

znakem kooperativního vyučování. 

3. osobní odpovědnost 

Pokud totiţ vyuţíváme při práci interakci tváří v tvář, naše osobní odpovědnost je pro nás 

mnohem naléhavější, neţ je tomu v případě, ţe něco řešíme neosobní cestou (např. e-mailem). 

Navíc samozřejmě při osobní odpovědnosti má úkol mnohem vyšší šanci na splnění, neţ je tomu 

pokud je odpovědnost tzv. kolektivní a všichni si řeknou „to udělá někdo jiný, je nás tu přece 

dost“. 

4. vyuţití a formování kooperativních dovedností 

Myslíme jimi širokou škálu dovedností od schopnosti poznávat sebe i druhé, vzájemnou 

důvěru aţ po akceptování druhého či efektivní řešení konfliktů. Důleţité je ale věnovat pozornost 

těmto dovednostem ještě předtím, neţ poprvé ţáky uvedeme do kooperativního typu výuky. 

Pokud totiţ nebudou mít ponětí např. o přijímání odlišných názorů, naslouchání druhému, 

trpělivosti apod., svou nevhodnou reakcí mohou ostatní spoluţáky od této metody odradit na léta 

dopředu. 

5. reflexe skupinové práce 

Reflexe naší společné činnosti je nezbytným předpokladem pro efektivitu naší práce. 

Navíc kromě práce na mezilidských vztazích zajišťuje myšlení na metakognitivní úrovni, coţ 

mimo jiné vede k rozvoji intelektových schopností. 
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4.3 Přínosy kooperativního učení 

 Podle profesora Martina Cookea z univerzity Waterloo v Kanadě přináší kooperativní 

strategie vyučování tyto výhody [3]: 

 Kooperativní učení je metoda, při které jsou ţáci nuceni vyuţívat a rozvíjet vyšší 

kognitivní funkce. Prostřednictvím přímé zkušenosti učí ţáky analyzovat, hledat odpovědi na 

otázky, sumarizovat. 

 Nespornou výhodou je rozvoj sociálních dovedností zajištěný uţ jen samotným faktem, ţe 

účastníci jsou nuceni spolu komunikovat, rozdělit si práci, společně dosáhnout určeného cíle, 

případně i řešit vzniklé problémy, ať uţ technického rázu, či konflikt mezi členy skupiny.  

 Jako další výhodu můţeme uvést moţnost zapojení i slabších ţáků do učebního procesu – 

i oni jsou v tuto chvíli aktivní a při správném rozdělení rolí ve skupině se od svých vrstevníků 

mohou jednak hodně přiučit, a jednak mají moţnost před spoluţáky v něčem vyniknout (např. 

ţák můţe být velmi schopný při práci na počítači, coţ během běţné výuky nemusí být nikým 

zjištěno). A pokud průměrnému či dokonce podprůměrnému ţákovi dáme okusit pocit, ţe mu 

něco jde, v něčem vyniká, můţe to mít velice blahodárné účinky na jeho další snahu a rozvoj. 

 Dalším pozitivem je propojenost této metody s běţným ţivotem. Vţdyť jak často člověk 

musí během svého profesního i osobního ţivota spolupracovat s lidmi? A jak často si nemá 

moţnost vybrat, s kým na společném díle bude pracovat? Pomocí kooperativních strategií práce 

můţeme ţáky naučit, jak oni sami mohou ovlivnit pracovní klima a podmínky pro práci svou i 

ostatních lidí u nich ve skupině. 

Často metoda kooperativního vyučování usnadňuje také zapojení ţáků stydlivých či méně 

průbojných, kteří se při frontálním způsobu výuky nechtějí projevovat, ale v malé skupince 

mohou ostatním přispět podnětnými nápady.  

Výhodou je, ţe většinou tato metoda podporuje dobré komunikační klima mezi ţáky a 

učitelem, coţ přispívá k odbourání obav z otázek či diskuse během vyučování. 

Za přínos této metody povaţuji také to, ţe ţáci nezískávají informace pouze od učitele, ale 

kromě toho, ţe je zjišťují sami, mohou se také mnoho poznatků dozvědět od svých spoluţáků, 

kteří je pro ně mohou podávat mnohem přirozenějším jazykem neţ učitel, coţ usnadní jejich 

zapamatování a případné znovuvybavení. 
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 Za moţná největší přínos kooperativního učení povaţuji to, ţe v ţácích vzbuzuje zájem o 

probíranou látku. Pokud totiţ ţáci něco aktivně zjišťují, tvoří či o něčem diskutují, jeví se jim 

většina témat mnohem záţivnější neţ při pasivním přijímání informací při frontální výuce. 

 Na závěr tohoto výčtu pozitiv si dovolím vzít na pomoc sociálního a pedagogického 

psychologa Zdeňka Heluse. Ten ve své knize Dítě v osobnostním pojetí popisuje čtyři specifické 

osobnostní kvality dítěte. Jednu z nich nazval Bohatství rozvojových moţností, které vysvětluje 

ve své knize takto: „Hovoříme-li o bohatství potencialit dítěte, pak máme na mysli i takové 

kvality jeho osobnosti, jako je: být šťasten, vnímat lásku a sympatii druhých a odpovídat jim 

vlastními projevy láskyplnosti a sympatie; vymanit se ze zúţeného nahlíţení na věci a pokoušet 

se o nahlédnutí širších a hlubších souvislostí; vyvinout úsilí ke kultivaci vlastního svérázu a být 

ušlechtilým způsobem sám sebou; přijmout výzvy otevřené budoucnosti a usilovat o vytyčené 

cíle; brát na sebe odpovědnost a dostát jí i v konfrontaci s obtíţemi.“ (Helus, 2004, str. 95) A 

přesně tohle je podle mě hlavním úkolem kooperativního učení – tedy rozvíjet osobnost ţáka, 

rozšiřovat jeho obzory, dávat poznatky do širších souvislostí, naučit ho přijímat odlišnosti 

druhých a zároveň zachovat jeho individualitu. 

 

4.4 Negativa kooperativního učení 

O negativech kooperativního učení se můţeme dočíst ve výsledcích výzkumu z let 2000 aţ 

2005 realizovaném v plzeňském kraji PhDr. Dagmar Čábalovou, Ph.D.  

Za jednu z nevýhod kooperativního učení je povaţována jeho časová náročnost. Za stejný 

čas učitel při frontální výuce stihne probrat látky nesporně více, neţ je tomu při kooperativní 

činnosti. Záleţí ale na tom, zda chceme látku jen vyloţit, nebo ji ţáky naučit. 

 Dále učitelé spatřovali obtíţe v organizační náročnosti této formy výuky a nedostatečném 

vybavení školy. 

 Jako další obtíţ spojená s kooperativním vyučováním se ukázalo, ţe učitelé často tuto 

metodu nemají dobře zvládnutou, proto se jí často vyhýbají nebo mylně nazývají kooperativním 

učením skupinovou práci, kde ale chybí základní znaky kooperativní metody, o kterých jsme 

mluvili v úvodu, zejména pozitivní vzájemná závislost a reflexe společné práce. [5] 
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 Další nevýhodou můţe být, ţe pokud se jeden ze ţáků odmítne úkolu účastnit, znemoţní 

tím úspěch i ostatním členům kooperativní skupiny. V tom případě povaţuji za adekvátní zásah 

učitele, ať uţ řešením bude motivování ţáka, aby přece jen spolupracoval, anebo jeho vyčlenění 

ze skupiny. 

 Dalším úskalím můţe být nerovnoměrná práce členů skupiny. Ač podmínkou pro splnění 

úkolu bude zapojení všech ve skupině, míra jejich zapojení a vynaloţeného úsilí můţe být 

poměrně různá. 

 Kooperativní učení můţe být také nevhodné pro ţáky, kteří potřebují při práci ticho a klid, 

aby se mohli soustředit, protoţe při kooperativním způsobu výuky se míra hluku ve třídě často 

dost výrazně zvyšuje. 

    

4.5 Role učitele 

 Role učitele při metodě kooperativního učení je zcela specifická. Mění se z tradičního 

chápání učitele jako garanta pravdy, který předává ţákům své vědění a oni ho pasivně přijímají, 

na garanta metody, který má zajistit, aby na nové poznatky a informace přišli ţáci sami. Měl by 

do plnění úkolu zasahovat co nejméně, to pro něj ale neznamená méně práce. Fungovat by zde 

měl jako rádce a opora, měl by být stále po ruce pro případné dotazy či rady. Funguje zde jako 

moderátor, facilituje práci ţáků, motivuje je. 

    

4.6 Prostředí pro výuku 

 Pro výuku kooperativní metodou je vhodné přizpůsobit prostředí třídy. Ideální je, kdyţ se 

lavice či stolky dají libovolně přesouvat, abychom mohli nábytek upravovat podle typu úkolů či 

velikosti skupinek. Výhodou bývá také materiální vybavenost třídy, například dostatek knih pro 

hledání informací či počítače s přístupem na internet. Prostředí by mělo poskytovat dostatek 

moţností vyhledávat informace, tvořit a diskutovat. 
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4.7 Připravenost učitele 

 V současné době je velmi podstatným problémem nedostatečná připravenost učitelů na 

vyuţití kooperativní metody. Uvědomuji si, ţe poţadavků na učitele je kladeno opravdu dost, 

kdyţ vezmeme v úvahu, ţe kromě znalosti odborných předmětů, na které mají aprobaci, 

poţadujeme, aby se vyrovnali se zvýšenou diverzitou ţáků (způsobenou především zvyšujícím se 

procentem vietnamské či romské populace ve třídách). Dále je kladen důraz na integraci 

handicapovaných dětí, coţ s sebou nese další úkoly a poţadavek na velice citlivý přístup. No a 

v neposlední řadě je v současných rámcově vzdělávacích programech ukotveno rozvíjení 

klíčových kompetencí prostřednictvím průřezových témat, ve kterých ale učitelé často sami 

tápou. Na druhou stranu, pokud by měli učitelé dobře zvládnutou například osobnostní a sociální 

výchovu, která jedním z průřezových témat je, a jejíţ součástí je také rozvoj sociálních 

dovedností, nemělo by potom být tak velkým problémem vyuţití nejrůznějších metod, které 

přesně na tyto dovednosti kladou důraz, jako je kooperativní či projektové vyučování. A tyto 

metody nám zase mohou pomoci překonat problémy spojené s velikou rozmanitostí ţáků a 

vytvářením sociálního klimatu ve třídě. Bylo by ale asi vhodné, kdyby se nemuseli učitelé 

probojovávat všemi těmito problémy sami. Jedním řešením je, ţe by měli být na řešení těchto 

komplikací dostatečně připraveni díky výuce na pedagogických fakultách. Druhý způsob pro mě 

představuje dostatečně osvícený ředitel, který věnuje část rozpočtu na školení učitelů, supervize, 

sám půjde příkladem v neustálém rozvíjení svých vlastních kompetencí a bude mít zájem na dění 

ve škole, a tedy tématech, které učitelé právě řeší. 

Jako velkou komplikaci učitelské práce vidím v naprostém propadu prestiţe učitelské 

profese. Zatímco v minulosti byli učitelé u ţáků, rodičů i zbytku populace vysoce váţení a co řekl 

učitel, bylo svaté, v dnešní době je postoj naprosto opačný. Myslím, ţe je rodiči často opomíjeno, 

jak velký podíl na výchově jejich dětí škola má, a tedy ţe kdyţ oni sami nebudou této instituci 

prokazovat patřičný respekt, neosvojí si ho ani jejich potomci. 
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5 KOOPERATIVNÍ UČENÍ A ŢÁCI SE SPECIFICKÝMI 

PORUCHAMI UČENÍ 

Tato kapitola se zaměřuje na téma kooperativního učení přímo v souvislosti s integrovanými 

ţáky se SPU. Bohuţel jsem nenašla ţádný výzkum, který by se zaměřoval přímo na spojení 

těchto dvou témat, můţeme ale nelézt prameny věnující se tématu kooperativních výukových 

strategií v heterogenních třídách. 

Vzhledem k povaze kooperativního vyučování lze předpokládat, ţe s sebou tato forma výuky 

ponese určitá pozitiva pro ţáky integrované i intaktní. A to zejména v oblasti sociálních 

dovedností a vztahů ve třídě. Jak je zmíněno v kapitole o kooperativním učení, při této formě 

vyučování jsou ţáci nuceni spolu komunikovat, řešit společně obtíţe, dosáhnout společného cíle. 

Jiţ tyto úkony zaručují, ţe se ţáci, kteří se při běţných školních situacích příliš nesblíţí, 

například i díky rozdílnosti ve výkonech, při této formě vyučování „potkají“, coţ 

v dlouhodobějším horizontu můţe pozitivně ovlivňovat soudrţnost třídy a pozitivní vztahy ve 

třídě. Bohuţel jak ve své studii Výukové strategie a potenciál diverzity zmiňuje Hana Kasíková, 

není příliš časté, ţe by si učitelé při plánování výuky stanovovali také cíle v rovině sociální. [9] 

Čímţ ale zásadně sniţují efektivitu kooperativních výukových strategií. 

Pozitiva spatřovaná ve vyuţití kooperativního učení ve třídách se ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami popisuje souhrnná zpráva Evropské agentury pro rozvoj speciálního 

vzdělávání z roku 2005. „Charakteristické pro kooperativní výuku je, ţe student se speciálními 

vzdělávacími potřebami nemusí být přemístěn ze třídy, aby se mu dostalo podpory, ale ţe mu tato 

podpora můţe být poskytnuta ve třídě. Takto se ve studentovi prohlubuje pocit sounáleţitosti a 

zvyšuje se jeho sebehodnocení, které je samo o sobě silným facilitátorem pro učení.“ [8] 

Jak můţe přispívat kooperativní forma výuky v heterogenních třídách, popisuje také kniha 

Jarmily Skalkové Obecná didaktika: „Vztahy vytvářející se mezi ţáky ve skupině navzájem  i 

mezi učitelem a ţáky ovlivňují nejenom průběh intelektuálních procesů. Ovlivňují i utváření 

názorů a postojů týkajících se vztahů mezi lidmi, dovedností kooperativního chování. Kladné 

momenty skupinového vyučování se vidí v tom, ţe si ţáci navzájem pomáhají, ţe se uplatňují i 

pasivní a méně výkonní ţáci, ţáci nesmělí, kteří se ve větším kolektivu neodváţí zaujmout vlastní 

stanovisko.“ (Skalková, 2007, str. 224) 



39 

 

Pokud vezmeme v úvahu v citaci zmiňované intelektuální procesy, i u nich bych u ţáků se 

SPU spatřovala při vyuţití kooperativních strategií určité usnadnění. Často se totiţ jedná o ţáky, 

kteří mají problém s pochopením psaného textu, nebo naopak s jeho napsáním. Při práci ve 

skupině oba tyto úkoly mohou zastat ostatní spoluţáci, přitom ale k řešení problému či dosaţení 

společného cíle mají integrovaní ţáci příleţitost skupině velmi výrazně přispět. Připomeňme, ţe 

se u těchto ţáků nejedná o sníţené intelektové schopnosti, nepovaţujme je tedy za ty, kteří by se 

při kooperativní formě výuky měli zbavit povinností a nechat odpovědnost za splnění úkolů na 

svých spoluţácích. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6 PLÁNOVÁNÍ VÝZKUMU 

 Výzkumná část práce je zaměřena na vyuţívání kooperativního učení ve třídách běţných 

základních škol, kde jsou integrováni ţáci se specifickými poruchami učení. V popředí mého 

zájmu bylo pozorovat zacházení s touto formou výuky v reálném prostředí škol, zjistit pohled 

samotných ţáků a náhled učitelů na vyuţívání kooperativního učení ve výše zmíněných třídách. 

 V souvislosti s tzv. validitou zobecnitelnosti, tedy moţností význam zprávy uplatnit i 

v jiných situacích či populacích (Maxwell in Hendl, 2008), zde musím zmínit, ţe vzhledem 

k rozsahu výzkumu se jedná spíše o výzkumnou sondu, protoţe vzhledem k velikosti 

výzkumného vzorku získané výsledky nelze zobecnit na celou populaci. 

 

6.1 Konceptuální rámec 

 Zde připomínám výsledky předchozích výzkumů realizovaných na podobné téma, které 

jsou popsány v teoretické části. Tyto výzkumy mi byly inspirací při sestavování cíle a formulaci 

výzkumných otázek. 

o Zpráva o integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Report backs special 

needs integration, kap. 1. 3)   

o Vliv umisťování ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běţných škol na 

úspěšnost jejich vrstevníků (The impact of placing pupils with special educational needs 

in mainstream schools on the achievement of their peers, kap. 1. 4) 

o Zkušenosti z výzkumu kooperativního učení na základní škole, Dagmar Čábalová, 

2004‒2005,  (kap. 4. 4) 
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6.2 Cíl a výzkumné otázky 

 

Cíl:  Zjistit, zda a jak se vyuţívá kooperativní učení ve třídách základních škol, kde  

jsou integrováni ţáci se specifickými poruchami učení.  

 

 Na základě mého stanoveného cíle a informací, které mám k dispozici z předchozích 

výzkumů, jsem cíl konkretizovala výzkumnými otázkami. Ještě před tímto krokem bylo nutné si 

promyslet, co konkrétně budu chtít těmito otázkami zjišťovat. Nejpodstatnější pro mě bylo 

zaměřit se na reálné vyuţívání a fungování kooperativního učení přímo ve třídách 

s integrovanými ţáky se SPU. Šlo mi o to, vidět výuku v těchto třídách, to, jak učitelé tuto 

vyučovací formu uchopují, jak na ni reagují ţáci integrovaní i ţáci intaktní. Pomocí vyuţití 

různých metod (popsány níţe) bylo moţné zjistit názor ţáků i vyučujících, výhody a nevýhody, 

které na kooperativní výuce spatřují. 

 

Výzkumné otázky: 

Jak vyuţívají učitelé ve třídách s integrovanými ţáky se specifickými poruchami učení 

kooperativní strategie vyučování? 

 

Jaké faktory ovlivňují rozhodnutí učitelů, zda budou ve třídě pracovat kooperativně, jaká spatřují 

pozitiva a negativa ve vyuţívání kooperativního učení pro ţáky integrované a ţáky intaktní? 

 

Jaká pozitiva či negativa spatřují sami ţáci integrovaní a intaktní ve vyuţívání kooperativního 

učení? 

 

6.3 Výzkumný vzorek 

 Pro výběr výzkumného vzorku jsem si nejprve stanovila určitá kritéria – bylo jisté, ţe 

musím nalézt školy s integrovanými ţáky se SPU. Proto jsem se na začátku svého hledání 

obracela na školy z projektu Center podpory inkluzivního vzdělávání, u kterých jsem spatřovala 

větší šanci na to, ţe ve svých třídách integrované ţáky budou mít.  
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 Dále jsem si jako kritérium určila běţné základní školy, původně bylo mým plánem 

realizovat celý výzkum v Praze. Bohuţel se mi ale praţské školy na moji výzvu příliš neozývaly, 

rozšířila jsem proto oblast mého výzkumu na Prahu a Středočeský kraj. 

 Celkem se tedy výzkumu zúčastnily čtyři školy, sedm učitelů, z toho jeden výchovný 

poradce, a 130 ţáků od třetí do sedmé třídy. Blíţe výzkumný vzorek dětí popisují následující 

tabulky (Tabulka 1, Tabulka 2): 

 

Tabulka 1 

 

Ţáci zapojení do výzkumu 

(dle věku) 

Absolutní četnost (počet 

ţáků) 

Relativní četnost (%) 

3. třída (8-9 let) 26 20 % 

5. třída (10-11 let) 18 14 % 

6. třída (11-12 let) 73 56 % 

7. třída (12-13 let) 13 10 % 

 

Tabulka 2 

 

Ţáci zapojení do výzkumu 

(integrovaní/intaktní) 

Absolutní četnost (počet 

ţáků) 

Relativní četnost (%) 

Ţáci se SPU – integrovaní 22 17 % 

Ţáci intaktní 108 83 % 

 

6.4 Metody 

Na základě mého rozhodnutí vidět problematiku ze tří různých úhlů bylo jasné, ţe tomuto 

musím přizpůsobit také výzkumné metody. To, jakým způsobem budeme data získávat a 

zpracovávat,  musí odpovídat výzkumným otázkám a cíli výzkumu. Zde jsem tedy pouţila tzv. 

metodologickou triangulaci, to znamená pouţití různých způsobů získávání dat pro zvýšení 

validity a rozšíření úhlu pohledu na danou problematiku.  
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Pro zodpovězení první otázky, tedy jak je kooperativní učení v reálných školních 

situacích vyuţíváno, jsem zvolila metodu pozorování. Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky, 

tedy jaký je pohled učitelů na vyuţívání této metody, jaká spatřují pozitiva a negativa, jsem 

zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Pro zkoumání závěrečné otázky zaměřené na 

pohled samotných ţáků na vyuţívání kooperativního učení jsem pouţila metodu volného psaní. 

6.4.1 Pozorování 

 Tuto metodu jsem vybrala proto, ţe jsem se chtěla vyhnout sbírání dat jen 

zprostředkovaně, chtěla jsem vidět vyuţívání kooperativního učení v reálných situacích. Lze ale 

předpokládat, ţe jiţ samotnou mou přítomností reálná situace ve třídě není stejná, jako kdyţ jsou 

ve třídě přítomni jen ţáci a učitel. Jednak má přítomnost můţe ovlivňovat chování dětí (tak jako 

tomu bylo například ve třídě, s kterou jsem se z minulosti jiţ znala ze školy v přírodě), jednak se 

můţe někdy poměrně zásadně měnit chování učitele.  

 Cílem pozorování bylo nahlédnout do běţné výuky, vidět vyuţívání kooperativního učení, 

jednání učitelů i ţáků při kooperativních úkolech, srovnávat aktivitu ţáků integrovaných i 

intaktních v průběhu skupinové práce a frontální výuky. 

 Pro účely mé práce jsem realizovala pozorování otevřené – informovala jsem předem o 

své činnosti účastníky děje, a nezúčastněné – tedy neparticipovala jsem na dění ve třídě. Pro 

moţnost vyuţití této metody bylo důleţité navázat kontakt se školami, které chci navštívit a dále 

komunikovat přímo s učiteli, jejichţ hodiny bych navštívila. Tato část mého výzkumu byla 

nejtěţší, protoţe spousta škol na mé počáteční oslovení vůbec nereagovala. 

 Pro mé pozorování jsem vyuţívala předem připravené pozorovací archy, do kterých jsem 

zaznamenávala nejprve základní informace o škole, vyučující, třídě a vyučovaném předmětu. 

V průběhu hodiny jsem pak zaznamenávala jednotlivé činnosti, především s ohledem na formu 

výuky, jednání učitelů a reakce a aktivitu ţáků integrovaných i intaktních.  

 Celkem jsem navštívila 8 vyučovacích hodin, ve čtyřech základních školách v Praze a 

Středočeském kraji. Rozdělení dle vyučovaných předmětů bylo následující: 

 

3 vyuč. hodiny českého jazyka 

2 vyuč. hodiny výchovy ke zdraví 

3 vyuč. hodiny matematiky  
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6.4.2 Rozhovor  

 Získání dat pomocí rozhovoru vyţaduje především citlivost a dovednost interpersonálního 

porozumění výzkumníka. Důleţité pro můj výzkum bylo uváţit moţnou délku rozhovoru, jelikoţ 

učitelé mi věnovali čas v průběhu přestávek, které ve většině případů měly pouze deset minut. 

Bylo tedy nezbytné vejít se do tohoto časového rámce. 

 Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, s několika předem připravenými otázkami. 

Jejich řazení bylo závislé na průběhu rozhovoru,  pomocí dalších otázek jsem se na výpovědi 

učitelů doptávala, snaţila jsem se pouţívat především otevřené otázky pro získání co největšího 

objemu dat od respondentů. 

 Otázky jsem směřovala k mým výzkumným otázkám a k celému cíli mého výzkumu, 

snaţila jsem se je formulovat jasně a stručně a přizpůsobit je jazyku dotazovaného. Při 

dotazování jsem udrţovala neutrální postoj k vyřčeným odpovědím a svým chováním jsem se 

snaţila vytvářet vztah vzájemné důvěry a pocitu bezpečí, a zároveň vyjádřit zájem a ocenění, ţe 

si dotazovaný na můj výzkum udělal čas. 

 

Základní otázky poloţené učitelům zněly: 

 

Jak vyuţíváte kooperativní učení ve třídách s integrovanými ţáky se SPU? 

Je Vaše rozhodnutí, zda pracovat kooperativně ovlivněno tím, ţe jde o třídu se ţáky se SPU? 

Plánujete předem rozdělení ţáků do skupinek, či je dělení náhodné? 

Jaká spatřujete pozitiva ve vyuţívání kooperativního učení pro integrované ţáky? 

Jaká pozitiva spatřujete v kooperativní formě vyučování pro ţáky intaktní (běţné ţáky bez 

integrace)? 

Jaká spatřujete úskalí v pouţití kooperativních strategií pro ţáky se SPU a pro ţáky intaktní? 

 

 Těmito a dalšími doplňujícími otázkami jsem pátrala především po názoru učitelů na 

kooperativní vyučování, jak vyuţití této metody ovlivňuje fakt, ţe jsou ve třídě integrovaní ţáci 

se SPU, jestli s tímto faktem učitelé nějak pracují, nebo zda způsob a četnost pouţití 

kooperativního učení nejsou ovlivněny přítomností integrovaných ţáků. 
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6.4.3 Volné psaní 

 Jeden ze závěrů výše popsaného výzkumu o integraci ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami realizovaného ve Velké Británii mluví o častém jednostranném zkoumání 

problematiky integrace. Proto jsem se rozhodla získat materiály nejen od ţáků integrovaných, ale 

i od jejich spoluţáků. 

 „Ţák má za úkol vyjádřit se k danému tématu, problému nebo otázce, a to písemně, 

během 2 aţ 10 minut. Píše vše, co jej napadne, v celých větách, bez ohledu na pravopisnou, 

gramatickou nebo stylistickou správnost. Doba, po kterou ţáci píší, musí být předem stanovena. 

Psát se musí bez zastavování, a stejně tak se i ţák nemá vracet k jiţ napsané myšlence, aby ji 

opravil.“ (Grecmanová in Číţová, 2009, str. 34) 

Vzhledem k tomu, ţe nikdo ze ţáků, kteří se zúčastnili mého výzkumu, neměl předchozí 

zkušenost s touto technikou, povaţovala jsem za správné tuto metodu vţdy nejprve třídě stručně 

vysvětlit. Pro vysvětlení této techniky jsem se inspirovala v metodice o. s. Projekt Odyssea 

Rozvoj učebních dovedností, byla jsem ale limitována časem, který mi učitelé nechali k dispozici 

na závěr vyučovací hodiny. A také vzhledem k tomu, ţe ţáci nebyli zvyklí touto metodou 

pracovat, nebyly vţdy dodrţeny všechny atributy tohoto procesu. Například poţadavek na to, ţe 

by ţáci měli psát po celý čas, který je na toto téma vyhrazen, nebyl ve spoustě případů dodrţen. 

 Touto metodou jsem zjišťovala pohled ţáků na skupinovou práci, hledala jsem odpovědi 

na otázku, jaká pozitiva a negativa spatřují ţáci ve vyuţívání této formy vyučování, co jim 

vyhovuje a naopak jaká úskalí v ní spatřují.  
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7 ZJIŠTĚNÁ DATA  

7.1 Výsledky pozorování 

Výzkum jsem realizovala na čtyřech základních školách v Praze a Středočeském kraji, 

konkrétně na ZŠ Strossmayerovo náměstí, ZŠ náměstí Curieových, ZŠ Dolní Břeţany a ZŠ 

Úvaly. V těchto školách mi bylo umoţněno mluvit s vyučujícími a výchovným poradcem a vţdy 

na závěr navštívené vyučovací hodiny zadat ţákům volné psaní. 

Nejprve zde vţdy popíšu základní atributy školy, poté je ke kaţdé vyučovací hodině na 

základě mých záznamových archů sestavena tabulka s informacemi, které se vztahují k cíli 

výzkumu a výzkumným otázkám. 

  

ZŠ Strossmayerovo náměstí 

 Základní škola na Strossmayerově náměstí v Praze 7 má za sebou dlouhou historii. Byla 

zaloţena jiţ v roce 1907 a od té doby prošla nejrůznější změnami v souvislosti s měnícími se 

reţimy a pohnutými událostmi v průběhu obou světových válek. Vystřídala se zde spousta 

vzdělávacích institucí, jako střední škola či gymnázium, a od roku 1961 funguje jako základní 

škola. 

 Je zapojena do několika projektů. Kromě výše zmíněného projektu Centra podpory 

inkluzivního vzdělávání jsou to: 

Comenius – projekt spolupráce škol Evropské unie 

Politea – projekt pomáhá školám při zavádění průřezového tématu „Výchova demokratického 

občana“ 

Tvořivá škola – tento projekt šíří a rozpracovává metody činnostního učení 

 Škola se prezentuje svým individuálním přístupem k dětem se specifickými poruchami 

učení i ţákům nadaným. 

Škola se snaţí spolupracovat s odborníky z oboru, kteří dětem mohou zodpovědět zvídavé 

otázky a předat jim své zkušenosti z praxe. Škola je velmi aktivní, tedy pořádá či se zúčastní 

spousty akcí a projektů, které dětem výuku ozvláštňují a přibliţují. 
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Vyučující: Mgr. Monika Sedláková 

Třída: 5. B 

Vyučované předměty: Český jazyk, matematika 

Počet ţáků intaktních: 13 (72 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 5 (28 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Český jazyk 12 min. 27 % 

Matematika 26 min. 58 % 

Poznámky: 

Vyučující zapojuje otázkami i ţáky tišší a méně průbojné. Udrţuje tak pozornost všech ţáků.  

V obou vyučovacích hodinách je skupinová práce vyuţita k opakování předchozí látky. 

V průběhu skupinové práce jsou ţáci integrovaní i ţáci intaktní aktivní, vyučující všechny 

skupinky průběţně obchází, dovysvětluje zadané úkoly. 

Vyučující dobře facilituje a moderuje skupinovou práci. 

V závěru kaţdého úkolu vţdy jeden ze skupinky prezentuje výsledky práce, ani v jednom 

případě se nejedná o ţáka se SPU. 

 

 

ZŠ Dolní Břeţany 

 Základní škola Dolní Břeţany byla otevřena v roce 1984. Vzhledem k lokaci této školy 

(počet obyvatel školy se v posledních deseti letech ztrojnásobil) a přílivu stále nových a nových 

ţáků se škola neustále rozrůstá. Na počátku byla od kaţdého ročníku jedna třída, dnes jsou jiţ od 

prvního do sedmého ročníku vţdy dvě paralelní třídy, a pokud by to kapacita školy dovolovala, 

bylo by moţné naplnit ještě více tříd. 

V této škole můţeme vidět skvělou spolupráci mezi vedením školy, speciální pedagoţkou 

Mgr. Janou Zapotilovou a Regionálním poradenským pracovištěm při MŠ a ZŠ Dolní Břeţany. 

Integrovaných dětí je ve škole mnoho a učitelé mají moţnost se obrátit pro radu především u výše 

zmíněné speciální pedagoţky a výchovné poradkyně v jedné osobě. 
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Velmi mě zaujala nabídka volitelných předmětů a volnočasových aktivit pro děti, kde se 

objevují krouţky jako „Rozvoj logického myšlení“, „Rozvoj sociálních a studijních dovedností“ 

či „Grafomotorika“ a další. 

 Škola je zapojena do projektu KOKOS (tedy Kooperace a konkurenceschopnost). Cílem 

tohoto projektu je prohlubování pedagogických kompetencí, praktické vyzkoušení nových metod 

výuky, hledání vhodných forem vyučování se stálým rozšiřováním a vyuţíváním informačních a 

komunikačních technologií. 

 Jedním z projektů je také výše zmíněné Regionální poradenské pracoviště, které bylo 

zřízeno v roce 2009 a financováno bylo v prvních dvou letech Evropským sociálním fondem. 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami a děti 

nadané, do projektu jsou ale zařazeni jako cílová skupina i rodiče a pedagogičtí pracovníci. 

 

  

Vyučující: Mgr. Hálová 

Třída: 6. A 

Vyučované předměty: Matematika 

Počet ţáků intaktních: 15 (79 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 4 (21 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Matematika 30 min. 67 % 

Poznámky: 

Na začátku hodiny vyučující rozděluje ţáky do skupinek po dvou – vţdy chlapec a dívka, 

zpočátku děti proti tomuto rozdělení bojují. 

Sloţitost úkolů v průběhu hodiny graduje, od třetího úkolu se vţdy dvě dvojice spojují do 

větších skupinek po čtyřech. 

Ţáci jsou úkoly zaujatí, aktivně se zapojují všichni ţáci, výjimkou je jedna skupinka v zadní 

části třídy, která téměř nepracuje. 

V první části hodiny vyučující příliš nefacilituje ani nemoderuje, je sama součástí jedné 

skupinky. Po zbytek hodiny skupinky obchází, zapojuje do činnosti i ţáky méně aktivní, 
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motivuje. 

V průběhu i na konci hodiny vyučující vede reflexi na téma spolupráce v menších i větších 

skupinkách. 

 

 

Vyučující: Mgr. Lískovcová 

Třída: 7. B 

Vyučované předměty: Český jazyk 

Počet ţáků intaktních: 11 (85 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 2 (15 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Český jazyk 23 min. 51 % 

Poznámky: 

Vyučující pracuje s dramatickými technikami, dobře rozděluje role, ţáci jsou zaujatí, 

zapojují se. 

Od poloviny hodiny se věnují úkolu společně sehrát scénku, pracuje však pouze malá 

skupinka ţáků, zbytek třídy nevěnuje dění ve třídě pozornost, dělá si vlastní práci (mimo jiné 

obě ţačky integrované). 

Před koncem hodiny vyučující vede reflexi na téma divadelní hry, nereflektuje však 

spolupráci ani dění ve třídě. 

 

 

ZŠ náměstí Curieových 

 Budova Základní školy náměstí Curieových slouţí vzdělávacím účelům jiţ od roku 1893, 

kdy zde byla otevřena obecná škola chlapecká. Jedná se o školu, kde je práce s diverzitou běţnou 

součástí učitelské práce. Ve třídách je spousta dětí cizinců (pravděpodobně vzhledem k umístění 

přímo v centru Prahy). Tyto děti často mívají potíţe především s českým jazykem a musí se 

vyrovnávat také s odlišnými kulturními návyky.  
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 Velmi významnou pozornost v této škole má výuka finanční gramotnosti, paní učitelka 

Mgr. Jana Scheinostová prošla školením pro lektory a učitele finanční gramotnosti od o. s. Aisis 

v rámci projektu Rozumíme penězům. 

 Škola se zaměřuje na práci se ţáky mimořádně nadanými. Ţáků se speciálními poruchami 

učení zde není integrováno mnoho, přesto je práci s nimi věnována velká pozornost. Učitelé 

v souvislosti s prací s těmito dětmi spolupracují s výchovnou poradkyní Mgr. Ivetou Bassyovou. 

 Škola se zapojuje do nejrůznějších projektů, např.: 

Hanin kufřík – projekt zaměřený na pochopení holocaustu 

Banky naţivo – projekt na výuku finanční gramotnosti 

Etická výchova – projekt na vzdělávání etické výchovy 

 Škola pořádá nejrůznější akce a projekty, kterými obohacuje běţnou výuku a vychází 

vstříc ţákům odlišným v nejrůznějších ohledech.  

 

  

Vyučující: Jana Scheinostová 

Třída: 6. A 

Vyučované předměty: Matematika 

Počet ţáků intaktních: 16 (89 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 2 (11 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Matematika 0 min. 0 % 

Poznámky: 

Na začátku výuky je zařazena kompetitivní soutěţ ve dvojicích, zaloţena na rychlosti 

přečtení zadání a vypočítání příkladu. Ani jeden z integrovaných ţáků není úspěšný, oba 

končí na posledních místech. 

Po celou dobu výuky je vyuţívána výhradně frontální výuka, ţáci dění ve třídě nevěnují 

příliš pozornosti, nevnímají výklad, ani zadání úkolů. Kdyţ jsou vyvoláni, nevědí, co je 

v dané chvíli jejich úkolem. 
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Vyučující: Anna Kobrová 

Třída: 3. B 

Vyučované předměty: Český jazyk 

Počet ţáků intaktních: 25 (96 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 1 (4 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Český jazyk 18 min. 40 % 

Poznámky: 

Během výuky jsou střídány individuální úkoly, frontální výuka a menší skupinové úkoly. 

Ţáci byli velmi zaujati kaţdým skupinovým úkolem, měli moţnost získat touto cestou body 

do půlročního projektu realizovaného ve skupinkách. 

Ţákyně se SPU se zapojuje stejně jako její spoluţáci, všichni jsou aktivní. 

Vyučující v průběhu individuální i skupinové práce obchází pracující ţáky, radí jim a 

motivuje je. 

 

 

ZŠ Úvaly 

 Od počátku tvorby mé diplomové práce jsem si byla jistá, ţe tuto školu bych ráda získala 

pro svůj výzkum. Věděla jsem, ţe v této škole se s růzností a především se specifickými 

poruchami učení aktivně pracuje. Na jaře tohoto roku jsem byla s jednou ze tříd na škole 

v přírodě jako vychovatelka. Byla to třída se šesti ţáky s poruchou učení, jeden chlapec trpí touto 

poruchou ve velmi výrazné formě, jedná se o kombinaci několika poruch i velmi výrazně 

sníţeného intelektu. V současné době tato třída přešla na druhý stupeň základní školy, bohuţel se 

nepodařilo pro zmíněného chlapce získat peníze na asistentku.  

 Tato škola funguje od roku 1912 a prošla nejrůznějšími proměnami v souvislosti 

s bouřlivými událostmi dvacátého století. 
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V současné době je škola zapojena do několika projektů: 

La Ngonpo – mezinárodní projekt nabízí ţákům základních škol moţnost partnerské spolupráce 

s věkově podobnými ţáky v severoindické oblasti Ladak 

Rozvoj školních poradenských pracovišť – projekt na zajištění školských poradenských 

pracovišť, díky nimţ by mělo docházet k včasné diagnostice a adekvátní pomoci dětem 

nemotivovaným, neprospívajícím či rizikovým 

 Velkou výhodou této školy je její spíše komunitní charakter. Učitelé znají dobře nejen své 

ţáky, ale také jejich rodiče a celé jejich rodiny a díky uţšímu vztahu mezi vyučujícími, ţáky i 

rodiči se velmi daří individuální přístup ke kaţdému ţákovi. 

 Zde jsem měla moţnost vidět při práci dvě paralelní šesté třídy při vyučování předmětu 

Výchova ke zdraví. Obě hodiny vyučovala paní učitelka Mgr. Jana Šetková. V jedné ze tříd je 

integrováno šest ţáků se SPU, z toho u jednoho jsou poruchy velmi zásadní (není sám schopen 

písemného projevu). V druhé třídě jsou integrováni dva ţáci se SPU. 

V obou třídách paní učitelka pracovala metodou skupinové práce, příliš však 

nefacilitovala ani nemoderovala. Spousta ţáků se do práce vůbec nezapojovala. 

 

Vyučující: Mgr. Šetková 

Třída: 6. C 

Vyučované předměty: Výchova ke zdraví 

Počet ţáků intaktních: 12 (67 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 6 (33 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Výchova ke zdraví 19 min. 42 % 

Poznámky: 

Ve třídě je výrazně zvýšená hladina hluku i během výkladu vyučující. Při práci ve 

skupinkách se ţáci činnosti příliš nevěnují. V jedné ze skupinek jsou pohromadě tři ţáci se 

SPU, tato skupinka téměř nepracuje, vyučující se nesnaţí jejich chování usměrňovat, věnuje 

se vlastní práci. Po skončení úkolu skupinka vţdy prezentuje splnění úlohy, prezentace ţáků 

jsou na velmi nízké úrovni, bez snahy o reflexi ze strany vyučující. 



53 

 

 

Vyučující: Mgr. Šetková 

Třída: 6. B 

Vyučované předměty: Výchova ke zdraví 

Počet ţáků intaktních: 17 (89 % z celkového počtu ţáků) 

Počet ţáků integrovaných: 2 (11 % z celkového počtu ţáků) 

Předmět Čas z hod. věnovaný skupinové 

práci (v minutách) 

Část hodiny věnovaná skupinové 

práci (v %) 

Výchova ke zdraví 28 min. 62 % 

Poznámky: 

Oproti předchozí vyučovací hodině se vyučující mnohem více věnuje dění ve třídě, 

v průběhu skupinové práce však příliš nezasahuje, přestoţe v některých skupinkách nepracují 

všichni. Jeden ţák se SPU se do práce se spoluţáky vůbec nezapojuje. 

 Na konci hodiny při prezentaci prezentující spoluţáky nikdo příliš neposlouchá, chvílemi ani 

vyučující. 

 

 

Závěr pozorování: 

 Pomocí výzkumné metody pozorování jsem hledala odpověď na první z otázek mého 

výzkumu, tedy: „Jak vyuţívají učitelé ve třídách s integrovanými ţáky se specifickými 

poruchami učení kooperativní strategie vyučování?“ 

 

V první řadě musím zmínit, ţe kromě jedné výjimky se při mém výzkumu jednalo vţdy o 

práci ve skupinkách, ale ne přímo o kooperativní učení. Tedy nebyly dodrţeny znaky 

kooperativního učení tak, jak jsou popsány v teoretických východiscích. 

U ţáků integrovaných i intaktních bylo moţno sledovat výrazně vyšší aktivitu při plnění 

kooperativních úkolů neţ při frontální výuce.  

Patrná byla také změna v sociální interakci mezi ţáky, např. při jedné vyučovací hodině 

jsem zaznamenala, ţe přestoţe při předchozím kompetitivním úkolu byli někteří ţáci vůči svým 
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integrovaným spoluţákům značně netolerantní a nerespektující, při skupinové práci jsem ţádné 

takové projevy nezaznamenala.  

Zcela zásadní je zadání a moderování skupinové práce učitelem. Tam, kde byl učitel 

motivátorem, facilitátorem a moderátorem, skupinová práce neznamenala pro ţáky jen příjemně 

strávený čas se spoluţáky, ale po skončení úkolu předvedli, ţe to byla také efektivní strategie 

k naučení či zopakování učiva. Někteří učitelé však naneštěstí chápou skupinovou práci ţáků 

jako chvíli pro opravování písemných prací, vyplňování třídní knihy a dalších úkolů. Z mého 

pozorování je toto chování velmi neprospěšné a výrazně sniţuje efektivitu této vyučovací 

strategie. V práci mnoha učitelů při skupinových úkolech ještě shledávám velké rezervy. V tomto 

směru můj výzkum koreluje se závěry výše zmíněného výzkumu realizovaného na Univerzitě 

v Manchesteru (kap. 1. 4), ţe je pro úspěšnou integraci ţáků potřeba systematická a dobře 

organizovaná práce jak učitelů, tak i dalších odborníků ze školy a poradenských pracovišť. 

Některé úlohy, které se ve třídách objevovaly, nepovaţuji za vhodné zadávat ţákům se 

SPU, např. kompetitivní úkoly zaloţené na rychlosti odpovědi, kdy byli integrovaní ţáci vţdy 

neúspěšní, respektive nejméně úspěšní z celé třídy. 

Jako velmi efektivní metodu hodnotím půlroční projekt skupinové práce na ZŠ náměstí 

Curieových realizovaný paní učitelkou Annou Kobrovou. Ţáci byli velmi snaţiví a velmi zaujatí 

touto celopololetní „hrou“. Všichni včetně integrované dívky hodnotili tento program velmi 

kladně. Zmínky o tomto projektu jsem četla v 15 z 26 prací ţáků na téma Co je ve třídě jinak, 

kdyţ pracujeme ve skupinkách. 

Povaţovala bych za uţitečné vyuţívat mnohem více reflexi skupinové práce, obávám se, 

ţe bez náhledu ţáků na jejich vlastní chování, to, jak prospěli či mohli prospět skupině, a jak si 

společně ve skupině mohli usnadnit práci, nedojde na straně ţáků k uvědomění a korekci 

neţádoucího chování. 

 

7.2 Výsledky metody volného psaní 

 Jako jednu z výzkumných metod jsem pouţila metodu volného psaní na téma Co je ve 

třídě jinak, kdyţ pracujeme ve skupinkách. Tento úkol jsem zadávala ţákům vţdy na konci 

vyučovací hodiny, se stručným vysvětlením, co tato metoda obnáší. Celkem se této části 

výzkumu účastnilo 130 ţáků ze 4 výše zmíněných základních škol, ve věkovém rozmezí 3. aţ 7. 
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třídy, tedy cca 8 aţ 13 let. Integrovaných ţáků se SPU bylo v tomto vzorku 22, ţáků intaktních 

108 (viz. Tabulka 1, Tabulka 2).  

 Texty ţáků jsem nejprve rozdělila na texty od ţáků se SPU a na texty od ţáků intaktních. 

Z pročítaných výtvorů jsem zaznamenávala pozitiva a negativa, která byla zmiňována a 

sdruţovala je do příbuzných kategorií. Poté jsem výtvory rozdělila na ty, které vyznívají 

jednoznačně pozitivně, na ty, které jsou ve skrze pozitivní, ale jsou zde zmiňována také negativa 

kooperativního učení, a na závěr jsem vyčlenila ty, z kterých vyplývá jasně deklarovaná 

nespokojenost s touto metodou. 

 Do níţe uvedených tabulek (Tabulka 3, Tabulka 4) jsem zaznamenala nejčastější pozitiva 

a negativa, která respondenti v souvislosti se skupinovou prací zmiňovali. Ve sloupcích po pravé 

straně je uvedena absolutní a relativní četnost dané informace. Na závěr přikládám několik citací 

přímo ze zpracovávaných výtvorů. 

  

Tabulka 3 

 

Výhody práce ve skupinkách pro ţáky intaktní 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Je to zábavnější neţ práce v lavicích  21 19 

Je to legrace  16 15 

Pomáháme si  16 15 

Radíme si  15 14 

Máme více nápadů  13 12 

Více se toho stihne, je to rychlejší  12 11 

Je to pro mě snazší  12 11 

Je nás na to víc  10 9 

Spolupracujeme  8 7 
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Pracujeme s kamarády  6 6 

Kdyţ něco nechápu, spoluţáci mi to vysvětlí  6 6 

Můţu více pouţít fantazii  5 5 

Opravujeme si navzájem chyby  5 5 

Kdyţ já něco nevím, ví to někdo jiný  5 5 

Můţeme si povídat  4 4 

Máme lepší výsledky  4 4 

Sblíţí se lidé, kteří se spolu nebaví nebo se nemají 

rádi  

4 4 

Všichni se zapojují  4 4 

Kdyţ něco nechápu, spoluţáci mi to vysvětlí  3 3 

Lépe se poznáme 

 

3 3 

Dělíme si práci  3 3 

Dozvídám se něco nového  2 2 

Zlepšují se vztahy ve třídě  2 2 

Máme lepší známky  2 2 

Učím se od druhých  2 2 
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 Tabulka 4 

 

Nevýhody práce ve skupinkách pro ţáky intaktní 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Velký hluk, nemůţu se soustředit  15 14 

Někdy se neshodneme  13 12 

Hádky a spory  12 11 

Vadí mi, kdyţ někdo nic nedělá  8 7 

Vadí mi, kdyţ si nemůţeme vybrat skupinky  6 6 

Vadí mi, kdyţ musím být s holkami/kluky  4 4 

Někdy skupinka nefunguje  4 4 

Při neshodách někdo křičí  2 2 

Rozdílné názory  2 2 

Je tu trochu zmatek  2 2 

Někdy je to nuda  2 2 

Nedáváme pozor  2 2 

Vadí mi, kdyţ nám to někdo kazí  2 2 

 

 

Citace dětských výtvorů (ţáci intaktní): 

 

„Ve skupince se mi lépe pracuje, protoţe mi to přijde lehčí, jak nás tam je víc. A baví mě to. Je to 

lepší neţ psát něco sama. Myslím si, ţe je to pro nás i zábavnější.“ 
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„Mně se líbí ve skupince, ţe třeba kdyţ nevím pravopis, a kamarád ho ví, tak mi ho řekne. Já 

mám práci ve skupinkách raději, protoţe si pomáháme, radíme si a píšeme.“ 

 

„Já myslím, ţe práce ve skupinkách je hrozně hlučná, já práci ve skupince nesnáším. Raději 

pracuji sám.“ 

 

„Kdyţ pracujeme ve skupince, tak je to super. Kdyţ se dva lidi nemají rádi, tak se v té skupině 

sblíţí a taky zjistí, jaký má ten druhý názor (co má rád, jeho sny…).“ 

 

„Práce ve skupinkách je jiná, pracujeme společně a ne sami, a za práci nejsme zodpovědní jen 

my. Líbí se mi na tom, ţe takhle se zlepšují vztahy v naší třídě. Naopak se mi nelíbí, ţe se 

napoprvé nejsme schopni dohodnout.“ 

 

„Pro mě je práce ve skupince lepší. Můţu se poradit s lidmi, které mám v té skupině. Kdyţ 

pracujeme samostatně, tak to máme třeba špatně, a kdyţ jsme ve skupině, tak se na tom 

domluvíme. A taky kdyţ pracujeme sami, nemůţeme si o tom povídat a někdo to třeba 

nepochopí.“ 

 

„Je to dobrý, jenom musíme být ve skupince, kde se dá pracovat. Někdy mi vadí, kdyţ je tam 

někdo, kdo nepracuje a ruší.“ 

 

„Pracuje se mi ve skupince dobře, protoţe všichni se snaţíme a kaţdý se snaţí pomoct a kaţdý ví 

něco. Pomáháme si navzájem, je sranda.“ 

 

 Stejně jsem zpracovala také výtvory ţáků integrovaných. Pozitiva a negativa spatřovaná 

ve vyuţívání kooperativního učení ze strany ţáků obsahují tabulky uvedené níţe (Tabulka 5, 

Tabulka 6), na závěr uvádím opět citace z prací respondentů. 
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 Tabulka 5 

 

Výhody pro ţáky integrované 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Pomáháme si  6 27 

Nejsem na práci sám  4 18 

Je to zábavnější  4 18 

Máme více nápadů  4 18 

Kdyţ něčemu nerozumím, můţe mi to vysvětlit 

spoluţák  

2 9 

Je to snazší  2 9 

Sblíţí se lidé, kteří se moc neznají  2 9 

Více toho stihneme  2 9 

 

 

 Tabulka 6 

 

Nevýhody pro ţáky integrované 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Vadí mi velký hluk, nemůţu se soustředit  6 27 

Hádky a spory  3 14 

Někdy se neshodneme  2 9 

Vadí mi, kdyţ se někdo ve skupince vytahuje  2 9 
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Citace dětských výtvorů (ţáci integrovaní): 

 

„Ve skupinkách se mi dělá mnohem lépe neţ samotné. Ve skupince mám tu moţnost, aby mi 

někdo z té skupinky vysvětlil, o co jde. Samotná třeba někdy nevím, co mám dělat. Takţe 

skupinka je pro mě výhodnější.“ 

 

„Ve skupinkách se mi líbí, ţe jsme spolu a nejsme na všechno sami. Ale nelíbí se mi, ţe se u toho 

někdy hádáme.“ 

 

„Nemám rád skupinovou práci. Vyhovuje mi, kdyţ mluví učitelka, ale nevyhovuje mi, kdyţ jdu 

před tabuli, protoţe potom se třesu celou dobu. Vyhovuje mi, kdyţ mi učitelka jde pomoct, i kdyţ 

si ji nezavolám.“ 

 

„Ve skupince si můţeme hodně pomáhat, je to snazší. Někdy mě ruší hluk, to se pak nemůţu 

soustředit, ale baví mě to.“ 

 

 Výtvory dětí ve valné většině případů popisovaly to, jak se v průběhu práce ve skupince 

cítí, co je pro ně snazší či naopak obtíţnější. Jako největší pozitivum se objevuje to, ţe je to 

zábavnější forma výuky, kde zaţívají legraci ve spolupráci se svými spoluţáky. Mají moţnost se 

radit a pomáhat si, nejsou tedy na práci sami. 

 Překvapivým zjištěním pro mě bylo, ţe u čtrnácti respondentů se objevil názor, ţe je tato 

metoda rychlejší a více se toho stihnou naučit. Tento názor je v naprostém rozporu s názorem 

většiny dotazovaných učitelů, kteří naopak pomalejší tempo povaţují za největší nevýhodu a 

překáţku ve vyuţívání kooperativních strategií. 

 Pro ţáky integrované byl důleţitý pocit, ţe na práci nejsou sami a pokud něčemu 

nerozumějí, mají po boku své spoluţáky, kteří jim mohou pomoci. Poměrně často se ale také 

objevuje zmínka, ţe jim nevyhovuje zvýšená hladina hluku typická pro tuto metodu práce, 

protoţe se hůře soustředí a nemají na práci dostatek klidu. 

 Zároveň přestoţe spousta dětských výpovědí hovoří o sociálních vlivech tohoto způsobu 

výuky pozitivně, deset procent ţáků se SPU jako nevýhodu práce ve skupince vidí, ţe se někdo 

vytahuje. Toto však nemusí vůbec souviset s jejich poruchou. 
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 Na závěr přikládám grafy,  jak ţáci se SPU i ţáci intaktní vidí kooperativní učení, zda pro 

ně převaţují pozitiva či negativa, zda jsou zcela spokojení, jsou spokojení a skupinovou práci 

preferují, přestoţe mají určité výhrady, nebo jsou zcela proti skupinové práci. 

 

Spokojenost ţáků intaktních s kooperativní formou výuky 

 

 

 

 

Spokojenost ţáků se SPU s kooperativní formou výuky 
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Informace z grafů vypovídají, ţe větší procento ţáků se SPU vidí kooperativní učení 

pozitivně, ale s určitými výhradami, také větší procento ţáků je s touto formou výuky zcela 

nespokojeno. Velký rozdíl je v tom, komu výuka zcela vyhovuje, procento zcela spokojených 

ţáků intaktních je téměř dvojnásobné oproti procentu zcela spokojených ţáků se SPU.  

 

7.3 Výsledky rozhovorů s vyučujícími 

Dostala jsem moţnost udělat rozhovor se sedmi vyučujícími, z toho jedna učitelka 

působila na dané škole zároveň jako výchovná poradkyně. Pro přehlednost zde témata rozhovorů 

rozdělím do tří oblastí, kterým jsem se nejvíce věnovala, tedy: 

1) Jak a při jakých příleţitostech vyuţíváte kooperativní učení či skupinovou práci ve třídách 

s integrovanými ţáky se SPU? 

2) Jaká spatřujete pozitiva skupinové práce jak pro ţáky integrované, tak pro ţáky intaktní? 

3) Jaká spatřujete úskalí pro ţáky integrované i ţáky intaktní, co vás od vyuţití 

kooperativního učení v těchto třídách odrazuje? 

 U kaţdé oblasti se objevily na základě rozhovoru další zajímavé poznatky, o kterých se 

zmíním a na závěr vţdy přidám pro ilustraci vybrané citace. 

 

1) Jak a při jakých příleţitostech vyuţíváte kooperativní učení či skupinovou práci ve 

třídách s integrovanými ţáky se SPU? 

 

Zde byly odpovědi hodně nejednotné a korespondovaly více méně s mým pozorováním. 

Bylo totiţ znát, kdo při hodinách pracuje kooperativním způsobem častěji, a kdo velmi zřídka. A 

to nejen z chování samotné vyučující, ale také z reakcí ţáků – tedy zda to přijímali jako něco 

běţného, samozřejmého, nebo bylo zřejmé, ţe jde o výjimečnou událost. 

Všechny dotázané se shodly, ţe vyuţívají kooperativní učení v závislosti na předmětu. 

Nejvíce tuto formu vyučování vyuţívají v nejrůznějších výukách, které nejsou tolik svázané 

osnovami a objem učiva není tak velký, naopak dvě vyučující, které učí matematiku, se shodují, 

ţe v tomto předmětu pracují se ţáky kooperativně velmi zřídka. 

Zmiňováno bylo také, ţe se řídí daným kolektivem ve třídě. Ne však ve smyslu 

integrovaných či pouze běţných ţáků, ale spíše zda je třída připravena pracovat ve skupinkách, 
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zda má s tímto typem vyučování jiţ nějaké zkušenosti, zda mají ţáci potřebné sociální 

dovednosti.  

Zaujala mě metoda paní učitelky Mgr. Šetkové ze ZŠ Úvaly, která vţdy několikrát do 

roka píše se ţáky skupinové testy. Přínosy vidí především v rozloţení odpovědnosti ve skupině 

na jednotlivé členy. Přestoţe někteří ţáci (většinou právě ţáci se SPU) mají obvykle lepší 

známky, neţ by moţná získali sami, oceňuje jejich zaujatost a snahu. Má pocit, ţe i působení 

ostatních spoluţáků je jednak pozitivně motivuje, jednak obohacuje při diskusi během psaní 

tohoto testu. Navíc často tito ţáci mívají horší známky kvůli nedostatku času na napsání 

odpovědí, coţ je v tomto případě snadno řešitelné tím, ţe jim se zapsáním pomohou spoluţáci ve 

skupince. 

Tři z vyučujících (tedy 43 % dotázaných respondentů) hovoří o pocitu nedostatečné 

kompetence pro vyuţívání této metody.  Cítí potřebu získat více zkušeností, aby pro ně příprava 

takových hodin nepředstavovala tak velkou časovou zátěţ. S obtíţemi se setkávají při řešení 

problémových situací vzniklých při hodinách skupinové práce, oproti frontální výuce pociťují 

ztrátu kontroly nad třídou.  

Z rozhovorů vyplývá, ţe ani jedna z respondentek nepracuje aktivně s přítomností 

integrovaných ţáků se SPU při přípravě kooperativní výuky. Tedy nikdo z nich neplánuje 

kooperativní úkoly s ohledem na  integrované ţáky, ale pouze s ohledem na probíranou látku. Při 

přípravě hodin učitelé zohledňují spíše to, jestli plánovanou látku ţáci se SPU zvládnou, či by jim 

měly připravit speciální, o něco lehčí úkoly, nad formou výuky se nezamýšlejí. Také skupinky 

pro práci jsou vybírány náhodně, losem či počítačem. Pouze v případě skupinových testů jsou 

ţáci do skupinek vybíráni vyučující. 

 

„Vyuţívám kooperativní způsob výuky jak kdy a jak v čem, je to o tom, ţe některé třídy nejsou 

zvyklé pracovat tímhle způsobem, tu práci se musí naučit, aby to bylo přínosné.“ 

(Mgr. Hálová, ZŠ Dolní Břeţany) 

 

„Kooperativní způsob výuky pouţívám, ale ne v té míře, v jaké by to mohlo být. Ţáci jsou hodně 

sociálně na různých úrovních. Ne vţdy je to moţné, abychom se v učivu posunuli dál.“ 

(Mgr. Lískovcová, ZŠ Dolní Břeţany) 
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„Práci ve skupinkách učitelé vyuţívají během výuky běţně, většinou se snaţí právě začlenit tyto 

děti (ţáky se SPU) k nějakým schopnějším, aby vytvořili dvojici, kde to bude vyrovnanější, nebo 

i větší skupiny, kde budou síly tak zhruba na stejné úrovni.“ 

 

2) Jaká spatřujete pozitiva skupinové práce jak pro ţáky integrované, tak pro ţáky 

intaktní? 

 

V této oblasti se vyučující poměrně shodovaly. Jako velkou výhodu pro ţáky se SPU vidí 

fakt, ţe na to tito ţáci nejsou sami. Práce je pro ně snazší, ţáci pracují ve větší pohodě, méně se 

stresují. Více neţ polovina vyučujících také zmiňuje, ţe ţáci se SPU jsou při kooperativní práci 

aktivnější, snáze se v malé skupince prosadí. 

Další výhoda spočívá v tom, ţe pokud napoprvé ţák něco nepochopí, můţe mu to 

vysvětlit jeho spoluţák. Toto vysvětlení navíc můţe být pro ţáka mnohem pochopitelnější a 

snazší neţ vysvětlení od učitele.  

Pro ţáky intaktní byly mezi nejvíce zmiňovanými pozitivy především naučení se toleranci 

a nabízení pomoci. Pochopení, ţe ne všichni umíme všechno úplně stejně ale ještě neznamená, ţe 

je někdo lepší nebo horší člověk. 

Pro obě skupiny ţáků bylo zmiňováno jako pozitivum rozvoj sociálních dovedností, 

komunikativních dovedností a tmelení třídního kolektivu. A v neposlední řadě také to, ţe ţáky 

pracovat ve skupinkách baví, a tím pádem jsou motivovanější a aktivnější. 

 

„Při práci ve skupině jde o socializaci všech zúčastněných, tím spíše ţáků se SPU. A socializace 

dětí je podle mě nejdůleţitější.“ 

(Mgr. Bassyová, ZŠ náměstí Curieových) 

  

„Myslím si, ţe skupinová práce má pro ně (ţáky se SPU) význam, protoţe se cítí silnější, ta 

zodpovědnost a tíha není jenom na nich, ţe tam dají nějaký svůj díl a zbytek dodá zase někdo jiný 

a výsledek je lepší, neţ by měli pouze sami.“ 

(Mgr. Šetková, ZŠ Úvaly) 
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„Velký význam má pro zapojení těchto ţáků (ţáci se SPU) do činností, aby nestáli na okraji třídy, 

necítili svou poruchu jako něco nepatřičného.“ 

(Mgr. Scheinostová, ZŠ náměstí Curieových) 

 

 

3) Jaká spatřujete úskalí pro ţáky integrované i ţáky intaktní, co vás od vyuţití 

kooperativního učení v těchto třídách odrazuje? 

 

V tomto tematickém okruhu zazněla velká spousta velmi různorodých informací. První 

negativum, které se objevuje ve výpovědích většiny respondentek a shoduje se také s názorem 

mnoha ţáků, je zvýšená hladina hluku ve třídě při práci ve skupinkách, v důsledku toho se ţáci, a 

zejména ţáci integrovaní, mohou hůře soustředit na práci. Toto negativum zmiňuje také více neţ 

čtvrtina ţáků se SPU. 

Další nevýhodou kooperativního učení je pomalejší tempo práce. To je obvyklý argument, 

proč tuto formu výuky učitelé nevyuţívají častěji. Toto tvrzení je ale v rozporu s více neţ 10 % 

dotazovaných ţáků, kteří mají pocit, ţe toho při hodině stihnou více, kdyţ pracují ve skupinkách.  

Dva učitele od vyuţití kooperativního učení odrazuje také pocit, ţe mají menší kontrolu 

nad děním ve třídě, není v jejich silách mít přehled o činnosti všech ţáků, proto upřednostňují 

frontální výuku. 

Zajímavý byl názor paní výchovné poradkyně Mgr. Bassyové, která jako velké úskalí vidí 

to, ţe učitelé s touto formou výuky někdy zacházejí poněkud neobratně. Tím, ţe ani oni sami 

nejsou zvyklí pouţívat tuto formu výuky, můţe být obtíţné zajistit, aby se při ní cítili dobře ţáci.  

Velká obava, kterou zmiňovaly hned tři vyučující, se týká toho, aby ţáci se SPU (ale 

nejen oni) příliš nespoléhali na své spoluţáky, aby se stále sami snaţili, aby nepřesouvali svou 

zodpovědnost a své úkoly na své kolegy ve skupině. Mgr. Sedláková se tomuto snaţí zabránit 

tím, ţe skupinky velmi často mění, aby si na sebe ţáci nestačili tolik zvyknout.  

 

„Mám rozporuplné zkušenosti, integrovaní ţáci se často dost vezou, někteří nechávají práci na 

ostatních, takţe se snaţím je obcházet a snaţím se je zapojovat.“ 

(Mgr. Sedláková, ZŠ Strossmayerovo náměstí) 
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„Nezáleţí na tom, jestli jsou chytří nebo horší, ale jestli jsou pracovití nebo líní. Někdo je chytrý 

a líný a řekne si, ten to tady zvládne za mě. Záleţí na jakési lidské soudnosti.“ 

(Mgr. Lískovcová, ZŠ Dolní Břeţany) 

 

„Úskalí vidím zejména v tom, ţe ne všichni učitelé jsou na to připraveni, ta práce je velmi 

náročná, rozdělit úkoly tak, aby všichni dostali, co potřebují, aby někteří netrpěli tím, ţe se tempo 

zpomaluje. Není kolikrát v silách člověka, aby došlo k naplnění všech individuálních potřeb.“ 

(Mgr. Bassyová, ZŠ náměstí Curieových) 

 

7.4 Shrnutí 

 Kooperativní učení, respektive jak uţ jsme zmínili spíše skupinová práce, je vyuţívána 

učiteli příleţitostně. Z výpovědí učitelů vyplývá, ţe si často nejsou úplně jisti, jak 

s kooperativními formami výuky vlastně zacházet, jak je vyuţít co nejefektivněji a podle potřeb 

dané třídy a jednotlivých ţáků. Stejné výsledky se objevily i ve výzkumu Dagmar Čábalové z let 

2004 aţ 2005 (kap. 4.4). V této otázce bych řešení viděla v důkladnější přípravě budoucích 

pedagogů na pedagogických fakultách a moţnostech častějšího nácviku pod vedením 

zkušenějších kolegů 

 Přítomnost integrovaných ţáků se SPU není významným faktorem při rozhodování 

vyučujících, jakou formou výuky budou se ţáky pracovat, rozhodnutí je ovlivněno především 

probíraným učivem. 

Skupinová práce ve třídách ovlivňuje pozitivně aktivitu ţáků integrovaných i ţáků 

intaktních, zvyšuje jejich motivaci k výkonu. Učitelé povaţují za uţitečné, ţe integrovaní ţáci 

mohou v průběhu skupinové práce vyuţít podporu svých spoluţáků, tudíţ se zmírňuje jejich 

nervozita a tím se zlepšuje jejich výkon. 

Jako pozitivum pro ţáky intaktní je spatřována příleţitost naučit se toleranci a respektu, 

případně nabízení pomoci slabším spoluţákům.  

Příleţitostí pro obě skupiny ţáků je, ţe si mohou pomáhat a dovysvětlit, co nebylo 

pochopeno při výkladu učitelem. 
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 Negativum z pohledu učitelů spočívá v nebezpečí, ţe integrovaní ţáci poleví ve svém 

úsilí a nechají zodpovědnost za výkon skupiny na svých spoluţácích. Dalším úskalím je fakt, ţe 

některým ţákům můţe velmi nevyhovovat zvýšená hladina hluku ve třídě. 

Častým argumentem, proč vyučující nevyuţívají kooperativní učení příliš často, jsou 

osnovy předmětů a objem učiva, které musí dodrţovat. Práci ve skupinkách povaţují za časově 

náročnější, neţ je frontální výuka. 

 

 Ţáci integrovaní mezi nejčastější pozitiva řadí moţnost vzájemné pomoci se spoluţáky, 

pocit, ţe na práci nejsou sami a zábavnost této formy výuky. 

 Negativum pro ně ale představuje zvýšená hladina hluku ve třídě, která ztěţuje jejich 

soustředění, případně neshody a hádky se spoluţáky. 

 Velmi podobná pozitiva i negativa spatřujeme u ţáků intaktních, na prvním místě je pro 

ně však zábavnost práce ve skupinkách. Z toho lze usuzovat, ţe pro ně podpora spoluţáků není 

tolik zásadní, jako pro ţáky integrované. Přesto je ale význam tohoto faktoru nezanedbatelný.  

 Stejně tak i zvýšený hluk ve třídě je pro obě skupiny na prvním místě v tabulce negativ, 

ovšem u ţáků integrovaných je četnost této obavy téměř dvojnásobná neţ u ţáků intaktních.  

 Celkové hodnocení skupinové práce bylo pozitivnější od ţáků intaktních neţ od ţáků 

integrovaných. Je tedy pravděpodobné, ţe jsou rušivé vlivy a negativa (Tabulka 6) pro ţáky 

integrované významnější neţ pro ţáky intaktní. Přesto pouze 9 % ţáků se SPU skupinová práce 

nevyhovuje, zbytek skupinovou práci vítá, ale ne zcela bez výhrad. Téměř 30 %  integrovaných 

ţáků se vyjadřuje o skupinové práci jednoznačně pozitivně. 

 Ţáci intaktní byli v hodnocení skupinové práce pozitivnější. Polovina z dotazovaných 

ţáků hodnotila tuto formu výuky jako zcela vyhovující. 44 % ţáků skupinová práce vyhovuje, ale 

mají vůči ní určité výhrady, které jsou srovnatelné s výhradami ţáků integrovaných. Pouhým      

6 % intaktních ţáků skupinová práce zcela nevyhovuje. 

 

7.5 Diskuse 

 Průběh i závěry výzkumného šetření otevírají otázky, které by bylo vhodné zodpovědět 

v budoucnu při dalších výzkumech. V první řadě bych ocenila podobný výzkum realizovat na 

větším výzkumném vzorku, aby se tak zvýšila moţnost zobecnitelnosti těchto závěrů. Dále bych 



68 

 

povaţovala za uţitečné realizovat výzkum ohledně přípravy budoucích učitelů na práci ve 

školách inkluzivního charakteru a zmapovat, jakou podporu by sami učitelé nejvíce oceňovali. 

Zajímal by mne také výzkum zaměřený na jiné formy výuky ve třídách s integrovanými ţáky se 

SPU, či výzkum na téma kooperativního učení a diverzity ţáků realizovaný ve třídách speciálních 

škol. 
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8 Závěr výzkumu 

 Zvolené výzkumné metody dokázaly dobře zodpovědět výzkumné otázky a poskytnout 

řadu zajímavých závěrů. Za nejuţitečnější povaţuji moţnost komparace názorů učitelů a ţáků na 

pozitiva a negativa kooperativního učení ve třídách s integrovanými ţáky. 

 Pokud bych měla příleţitost pracovat na podobném výzkumu v budoucnu, ošetřila bych 

předem čas učitelů pro rozhovory. Při telefonním či e-mailovém kontaktu mi všechny vyučující 

ochotně přislíbily rozhovory poskytnout, v realitě je pak ale nebylo snadné uskutečnit vzhledem 

k délce přestávek, povinnostem dozorů, řešení s kolegyněmi a dalším komplikacím. 

 Podobně časový odhad na práci ţáků metodou volného psaní nebyl z mé strany zcela 

přesný, zanedbala jsem čas na vysvětlení této výzkumné metody. Proto při příštím výzkumu, kde 

bych ji chtěla pouţít, bych vyhradila několik minut navíc na instrukce a dotazy ţáků. 

 Ze závěrů tohoto výzkumu pro mě do popředí vystupuje téma celoţivotní vzdělávání 

učitelů. Z mého pohledu je v současném českém školství nutnost celoţivotního vzdělávání 

pedagogických pracovníků podceňována. Spolu s rychle se měnící společností, novými trendy ve 

vzdělávání, ale také velkým pokrokem technickým, je průběţné vzdělávání a rozvíjení 

dovedností naprosto nezbytné pro kaţdého člověka, tím spíše pro pracovníky ve školství, kteří by 

mimo jiné měli myšlenky celoţivotního vzdělávání podporovat také u svých ţáků. 

 Inkluzivní vzdělávání v Čechách je zatím poměrně novou záleţitostí. Jak se učitelé tohoto 

tématu chopí, a jak s ním budou dále pracovat, uvidíme v budoucnu. Velmi by jim usnadnila 

situaci podpora legislativní a metodická ze strany ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a 

dalších institucí. 
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ZÁVĚR 
 

 Práce je zaměřena na vyuţívání kooperativního učení ve třídách běţných základních škol, 

ve kterých jsou integrováni ţáci se specifickými poruchami učení. V první části práce jsem se 

věnovala teoretickým poznatkům souvisejícím s vyuţíváním kooperativní formy výuky ve výše 

zmíněných třídách. Tedy především tématům diverzity, speciálních vzdělávacích potřeb, 

specifických poruch učení a kooperativnímu učení. Součástí jsou stručná shrnutí předchozích 

výzkumů realizovaných na téma integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běţných typů škol. Zde zmiňované výzkumy pochází ve většině případů ze zahraničí, z českých 

autorů je zde zmiňován výzkum kooperativního učení Dagmar Čábalové. V poslední kapitole 

teoretické části se věnuji souvislosti kooperativního vyučování a specifických poruch učení. Na 

tuto kapitolu navazuje empirická část práce, v které jsem představila výsledky výzkumu 

realizovaného na toto téma na základních školách v Praze a Středočeském kraji. 

 Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, zda a jak je pouţíváno kooperativní učení ve 

třídách s integrovanými ţáky se specifickými poruchami učení. Další výzkumné otázky 

směřovaly k pohledu učitelů a ţáků na tuto formu výuky. K výzkumu byla pouţita metoda 

pozorování, rozhovoru a metoda volného psaní. Oceňuji příleţitost zkoumat danou problematiku 

ze tří různých úhlů pohledu, tedy pohledu pozorovatele, učitelů a ţáků integrovaných i intaktních, 

a moţnost získané výsledky navzájem porovnat. 

  Ze zde publikovaného výzkumu je patrné, ţe práce s kooperativním učením ve třídách 

s integrovanými ţáky není bez obtíţí, z mého pozorování, z rozhovorů s učiteli i z prací ţáků ale 

vyplývá, ţe je tato forma vyučování oceňována a povaţována za uţitečnou.  

 Jak jsem zmínila v závěru výzkumné části, spatřuji určité rezervy v zacházení 

s kooperativním učením i v práci s integrovanými ţáky na straně učitelů. Povaţuji zde ale za 

správné jednak ocenit jejich kritický náhled na tuto problematiku, a jednak vyjádřit pochopení, 

s jak nelehkým úkolem se potýkají. Uvědomuji si, ţe spolu s velmi rychlým technickým 

pokrokem, zvyšující se multikulturalitou, snahou o inkluzivní charakter vzdělávání, průřezovými 

tématy a dalšími poţadavky není snadné stihnout osnovy daných předmětů a ještě vyuţívat 

nejrůznější formy vyučování. Přesto věřím, ţe to není úkol nesplnitelný, jak nakonec spousta 

z nich jistě dokazuje.  
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Pozitivním zjištěním, které vyplynulo při přípravě mého výzkumu, pro mě bylo, ţe integrace 

ţáků se SPU do běţných typů škol není v českých školách nic výjimečného, coţ svědčí o 

inkluzivním charakteru těchto vzdělávacích institucí.  Znamená to, ţe děti se specifickými 

poruchami učení nejsou běţně vyčleňovány ze škol hlavního vzdělávacího proudu a mohou se tak 

vyhnout určité stigmatizaci, kterou s sebou přináší přeřazení do speciálních škol. Věřím, ţe čím 

déle se bude na inkluzivním charakteru českého školství pracovat, tím více učitelů ho bude 

přijímat za svůj a tím získají větší jistotu při práci s ţáky integrovanými.  
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