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Abstrakt 

Vzdělání je nástrojem vzestupné sociální mobility, a proto je nutné zabezpečit rovný přístup 

k němu všem společenským skupinám bez ohledu na jejich sociální či zdravotní 

charakteristiky. Jednou z mnoha skupin, která čelí zhoršenému přístupu ke vzdělání, je 

populace osob se zdravotním postižením. Ty se totiž v různých fázích svých vzdělávacích 

trajektorií setkávají s omezeními a překážkami, které jim podstatně ztěžují dosažení vyšších 

úrovní vzdělání. 

Ústředním tématem dizertační práce je přístupnost vysokoškolského vzdělání pro osoby se 

zdravotním postižením, tedy šance, že se plnohodnotně integrují do akademického života a 

prostředí a zdárně studium na vysoké škole absolvují. Teoretická část práce vytváří výchozí 

informační rámec zvoleného tématu, předkládá různá pojetí klíčových konstruktů práce a 

zasazuje je do relevantního oborového rámce – sociologie vzdělávání. Předmětem 

teoretického výkladu jsou rovněž teorie vzdělanostních nerovností a jednotlivé fáze 

vzdělávacího procesu osob se zdravotním postižením. 

V rámci provedené kvantitativní výzkumné studie je pozornost věnována především motivaci 

studentů se zdravotní postižením zahájit vysokoškolské studium stejně jako vlivům působícím 

na výběr studijního oboru. Předmětem výzkumného zájmu jsou také překážky, se kterými se 

mohou studenti v průběhu svého studia na vysoké škole setkat, a následně zdroje, kterých 

mohou k jejich překonávání využívat. Studie vyúsťuje v sledování úspěšnosti studentů se 

zdravotním postižením, která je vyjádřena jak subjektivně, tak objektivně na základě 

frekvence opakování dílčích zkoušek a délky doby studia. Výchozí teoretickou koncepcí se 

stal Tintův model retence studentů na vysoké škole (Tinto, 1975). Studie byla provedena 

v prostředí Univerzity Karlovy v Praze na totálním výběru studentů se zdravotním 

postižením. 
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motivace ke studiu a volbě oboru;  zdroje a překážky ve studiu; úspěšnost studia 

  



Abstract 

Education is a tool towards upwards social mobility, and it is therefore essential to ensure 

equal access to it for all groups in society irrespective of their social standing or state of 

health. One of the many social groups faced with the risk of worsened access to higher levels 

of education in particular are the disabled, who, at various phases of their educational careers, 

face restrictions and barriers that substantially impede the achievement of higher levels of 

education. 

The central theme of the dissertation is the accessibility of university education for the 

disabled, that is, their chances of fully integrating into academic life and the university 

environment and successfully complete their studies there. The theoretical part of the thesis 

creates a broader informational framework for the chosen theme, presents varying concepts of 

key thematic constructs and places them within the relevant thematic framework – the 

sociology of education. The theoretical section also deals with the theory of educational 

inequalities and individual phases of the education process for the disabled. 

The quantitative study carried out primarily addressed the motivation of these students to 

begin studying at university, as well as the factors influencing their selection of field of study. 

The study was also interested in the barriers that students may encounter in the course of their 

studies and the resources that they may have at their disposal to overcome them. The outcome 

of the study was the monitoring of the success of disabled students, expressed in both 

subjective terms and objectively, on the basis of the re-sitting of exams and length of study 

period. The theoretical starting-point was Tinto’s model of university student retention (Tinto, 

1975). The study was carried out at Charles University in Prague and involved the all disabled 

students at the institution. 
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Educational inequalities; university study; disabled students; motivation to study and choice 

of subject; resources and barriers to study; success of study  
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Úvod  

Vzdělání představuje jednu z nejvýznamnějších hodnot pro jedince i celou společnost. Na 

úrovni individuálního člověka je především podmínkou jeho socializace, předpokladem 

společenského uplatnění a aktivní ekonomické činnosti. Vzdělání současně předurčuje 

dynamiku dalšího vývoje společnosti a slouží jako nástroj utváření jejích struktur. Vzdělávání 

je rovněž považováno za klíčový konstrukt současné postmoderní společnosti, označované 

jako společnost vědění. 

Instrumentální charakter vzdělávání se projevuje tím, že na individuální úrovni působí 

vzdělání jako význačný činitel determinující vzestupnou sociální mobilitu jednotlivce. 

Vzdělání tak předurčuje sociální pozici člověka ve společnosti, úroveň zabezpečování jeho 

životních potřeb a dostupnost prakticky všech oblastí společenského života. Z tohoto důvodu 

je nezbytně nutné zajistit srovnatelný přístup ke vzdělání, kvalitu studia a srovnatelné 

výsledky procesu vzdělávání všem skupinám obyvatelstva bez ohledu na jejich sociální a 

zdravotní charakteristiky.  

Jedna z mnoha společenských skupin, která čelí riziku zhoršeného přístupu zejména k vyšším 

úrovním vzdělání, jsou lidé se zdravotním postižením. Důsledky, které zdravotní postižení 

vyvolává, mohou v řadě případů vést k podstatnému omezení sociální aktivity a současně tedy 

sníženým šancím, že osoby se zdravotním postižením budou na srovnatelném základě 

s ostatními členy populace začleněni do běžných společenských struktur a rolí. Podle Světové 

zprávy o zdravotním postižení (WHO a WB, 2011) populace osob se zdravotním postižením v 

celosvětovém měřítku dosahuje nižšího vzdělání, ekonomické participace a v důsledku toho 

se častěji ocitá pod hranicí chudoby a v sociální izolaci.  

Řešení přístupnosti zejména vyšších forem vzdělání pro osoby se zdravotním postižením a 

s tím související podpora jejich empowermentu se odvíjí od minimalizace a následného 

odstraňování celé řady architektonických, ale zejména sociálních a psychosociálních bariér na 

všech úrovních vzdělávání a současně i uvnitř vzdělávacích institucí. S ohledem na stále 

narůstající podíl osob se zdravotním postižením ve společnosti lze navíc předpokládat, že 

významnost a naléhavost řešení tohoto tématu se bude neustále zvyšovat. 
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Téma přístupnosti vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením je hlavním 

předmětem předkládané dizertační práce, která je tradičně rozdělena na část teoretickou a 

empirickou. Teoretický úsek práce slouží k vytvoření širšího informačního rámce realizované 

výzkumné studie a je složen z pěti obsahově propojených kapitol. Pozornost je věnována 

především klíčovým tematickým konstruktům práce, kterými jsou problematika vzdělávání, 

jeho význam a funkce ve společnosti a následně také specifika cílové skupiny občanů se 

zdravotním postižením. Další teoretický úsek práce je zaměřen na vytvoření oborového 

tematického rámce dizertačního tématu. Tím je sociologie vzdělávání, tedy sociologická 

disciplína, která se zabývá sociálními aspekty výchovy a vzdělávání a jejich místem v 

procesech společenské reprodukce. Výchozí optikou provedené studie se stal především 

interpretativní proud sociologie vzdělávání. Náležitá pozornost je v rámci teoretické části 

práce v neposlední řadě věnována teoriím vzdělanostních nerovností, na jejichž základě 

dochází ke zhoršenému přístupu osob se zdravotním postižením k vyšším úrovním 

vzdělávání. Hlubší analýze ovšem neunikají ani konkrétní bariéry, se kterými se osoby se 

zdravotním postižením setkávají v různých fázích svých vzdělávacích trajektorií. 

Stěžejní část práce tvoří výzkumná studie provedená v prostředí největší české veřejné vysoké 

školy, Univerzity Karlovy v Praze, na totálním výběru studentů se zdravotním postižením. 

Design provedené studie je kvantitativní, čemuž odpovídají i aplikované jedno- a 

vícerozměrné techniky analýzy dat. Teoretickým východiskem realizované výzkumné studie 

je jeden z nejužívanějších modelů retence studentů na vysokých školách formulovaný 

současným americkým sociologem Vincentem Tintem (Tinto, 1975). 

Cílem empirické části práce je na základě teoretických znalostí zmapovat přístup osob se 

zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělání na Univerzitě Karlově a následně 

postihnout průběh studia se zvláštním zřetelem k překážkám, se kterými se studenti 

s postižením během studia setkávají, a následně disponibilním zdrojům, kterých mohou při 

jejich překonávání využívat. Výzkumná studie vrcholí sledováním úspěšnosti studentů 

v průběhu studia prostřednictvím předem daných nezávislých proměnných, jejichž 

specifickým rysem je jejich ovlivnitelnost dostupnými legislativními, personálními a 

pedagogickými postupy. Předmětem zkoumání úspěšnosti tedy není vliv neměnných 

vstupních sociálních diferencí mezi jednotkami výzkumného souboru.  

Šance na dosažení vysokoškolského studia, které jsou obsaženy v názvu dizertační práce, se 

tak vztahují k situaci a podmínkám již vysokoškolských studentů, kteří překonali nástrahy 
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předchozích úrovní vzdělávání, přestože teoretická část práce pochopitelně mapuje i bariéry 

na těchto a předchozích stupních vzdělávání. Pravděpodobnost úspěšného absolvování studia 

je následně posuzována na základě překážek a zdrojů kotvených v samotném akademickém 

prostředí.
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Teoretická část 

1 Vzdělání a jeho role v životě jedince a společnosti 

Vzdělání jako významný společenský fenomén je rozhodující strategickou proměnou rozvoje 

každé společnosti a výrazně napomáhá prospěchu jednotlivce i možnostem a schopnostem 

společnosti naplňovat její cíle (Krebs et al., 2010, s. 419).  

Vzhledem ke skutečnosti, že vzdělání a proces vzdělávání zasahuje svým vlivem do 

rozličných oblastí života člověka a společnosti, je také na něj možné nahlížet z řady různých 

oborových perspektiv, které budou představeny níže v textu. 

1.1 Pojetí vzdělání  

Přehled různých pojetí a definic vzdělání začneme pohledem, který přináší na vzdělání vědní 

obor pedagogika, pro nějž je tento pojem základem oborové teorie a praxe. Pedagogický 

slovník (Průcha et al., 1995, s. 270-1) nepřichází s transparentní definicí, nýbrž předkládá 

řadu pojetí tohoto pojmu. Uvádí, že lze rozlišit pět základních významů vzdělání. Jedná se o 

pojetí osobnostní, obsahové, institucionální, socio-ekonomické a procesuální.  

V rámci osobnostního pojetí je vzdělání součástí socializace jedince. Vzdělání je také složkou 

kognitivní vybavenosti osobnosti, která se zformovala prostřednictvím kognitivních procesů. 

Obsahové pojetí hledí na vzdělání jako na zkonstruovaný systém informací a činností, které 

jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů. Dalším pojetím vzdělávání 

je ve formě institucionální. Vzdělání je společensky organizovaná činnost zabezpečovaná 

k tomu pověřenou institucí – školou. Socio-ekonomické pojetí chápe vzdělání jako jednu 

z kategorií, která charakterizuje lidskou populaci. Poslední páté procesuální pojetí nahlíží na 

vzdělání jako na proces, ve kterém se realizují obsahy a stavy uvedené v předchozích čtyřech 

pojetích vzdělání. 

Pojem vzdělání je stěžejním pojmem rovněž oboru psychologie. Hartl a Hartlová (2009, s. 

676) definují vzdělání jako souhrn vědomostí, dovedností a postojů osvojených jedincem 

v průběhu života. Pojem je rovněž využíván pro označení stupně dosaženého vzdělání, též ale 

povolání a profese. Dále autoři rozlišují mezi vzděláním a vzděláváním, které vykládají jako 



Teoretická část 

 

13 

 

zprostředkované přejímání dosavadních zkušeností lidstva, chování a hodnotových systémů. 

Ve slovníku najdeme také definice jednotlivých druhů a forem vzdělávání. 

Odlišnou optikou hledí na vzdělání sociologie. Pojem „vzdělání“ v jeho statické podobě ve 

Velkém sociologickém slovníku (Petrusek a Vodáková, 1996) vůbec nenajdeme. Je zastoupen 

pojmem "vzdělávání", který odráží proces předcházející dosažení určitého stupně vzdělání a 

prostředek nabytí kulturního kapitálu. Vyústěním a jedním z cílů procesu vzdělávání je pak 

integrace do kultury dané společnosti a participace na jejím rozvoji. Formální vzdělání 

poskytuje kvalifikaci k výkonu určité profese nebo je nezbytným předpokladem k jejímu 

získání. Zároveň je prostředkem nabytí společenské prestiže, která zpravidla roste s rostoucí 

úrovní vzdělání.  

Natálie Simonová (2010) ve svém výkladu definic vzdělání představuje rovněž pojetí 

vzdělání uvedené v Mezinárodní encyklopedii sociálních věd (1968). To pojímá vzdělání jako 

institucionalizovanou podobu socializace, jako základní lidskou činnost. Lidé si předávají 

poznatky, sdílejí víry, vědomosti a dovednosti. Všechny sociální systémy, velké či malé, 

disponují možnostmi k učení a podílí se na předávání kultury a socializaci individua. 

Odlišnou perspektivou nahlíží na vzdělávání Prokop (2001, s. 15) tím, že ho staví k pojmu 

výchova a tvrdí, že v mnoha případech vystupují tyto pojmy zcela zastupitelně. Na druhou 

stranu uvádí, že pojmem vzdělání můžeme například chápat zprostředkující vztah mezi 

kulturou a individuem, zatímco pojmem výchova označujeme určitý děj, který rozvíjí 

schopnosti jednotlivce. Tento pohled logicky nechápe pojmy výchova a vzdělání jako 

izolované veličiny, ale jako dva vzájemně propojené konstrukty. Vzdělání lze tak přiřadit ke 

kulturnímu fenoménu a výchovu k fenoménu volnímu. 

Jedinečný pohled na vzdělání přináší francouzský sociolog Pierre Bourdieu, s jehož dílem 

máme možnost se zprostředkovaně seznámit například v knize Šubrta a Balona (2010). 

Bourdieu chápe vzdělání jako jednu z forem kulturního kapitálu – tzv. inkorporaci. Kulturním 

kapitálem v inkorporovaném stavu se rozumí osobně osvojená a internalizovaná kulturní 

kompetence, tedy veškeré kulturní schopnosti, dovednosti a formy vědění, kterých lze nabýt 

vzděláním v nejširším slova smyslu. Tato forma kapitálu je zásadně vázána na tělo a osobu. 

Chce-li jím někdo disponovat, musí si ho prostřednictvím odpovídajícího vzdělání osobně 

osvojit. Bourdieuovo pojetí vzdělání se odráží i v novém občanském právu České republiky. 
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Podle něj výsledek procesu vzdělávání (především získané znalosti a titul) patří do oblasti 

nehmotného majetku (ČR, 2012). 

Sociální politika vnímá vzdělání jako výsledek procesu výchovy a vzdělávání. Výchovu 

přitom pojímá jako informativní proces, v němž jsou záměrným působením utvářeny 

osobnostní vlastnosti jedince podobně jako jeho morální a charakterové vlastnosti a v němž si 

současně sám jedinec osvojuje určité způsoby a normy chování ve společnosti. Vzdělávání 

naopak definuje jako proces, v němž převažuje informativní aspekt, jehož prostřednictvím 

jedinec získává a osvojuje si soustavu poznatků a dovedností stejně jako metodu jejich 

nabývání. Vzdělání má nehmotný charakter a je vlastností jedince nebo charakteristikou dané 

populace (Krebs et al., 2010, s. 414). 

Podobně vzdělání chápe i Tomeš, který rozlišuje mezi pojmy výchova a vzdělání (Tomeš, 

2011, s. 68). Uvádí, že vzdělání spojuje proces poznávací, dovednostní a hodnotový. Vzdělání 

ve školách je spojeno s výchovou v dané kultuře, utváří charakterové, citové, volní, tělesné i 

rozumové vlastnosti a schopnosti. Výsledek procesu vzdělávání předurčuje sociální status 

jedince, a má tak významné sociální dopady na jeho život ve společnosti.  

Pro vědní obor sociální politika je příznačné, že předmětem jejího zájmu jsou především 

sociální aspekty vzdělávání. Jak uvádí Tomeš (2011, s. 67) základní sociální souvislostí 

vzdělávacích procesů je jejich dostupnost pro ty, pro které jsou určeny, protože vyšší 

vzdělaností se mění i status člověka ve společenských strukturách a kvalita jeho života, což 

jsou hodnoty nanejvýš sociální. 

Podle Slovníku sociální práce (Matoušek, 2003) není vzdělání v obecném pojetí předmětem 

tohoto vědního oboru. Najdeme zde pouze výklad pojmu vzdělání, který se bezprostředně 

vztahuje k oborovému vzdělávání. Lze ovšem očekávat, že předmětem zájmu pomáhajících 

profesí, kterou sociální práce je, budou především sociální aspekty vzdělávání, tedy řešení 

otázek spjatých s dostupností vzdělání. 

1.2 Funkce vzdělání 

Vzdělání svým působením a účinky zasahuje do nezměrné řady oblastí života člověka a 

společnosti. Není hodnotou ryze individuální, nýbrž charakteristikou celé populace, u níž 
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předznamenává její další ekonomický a kulturní rozvoj, a tím kvalitu individuálního a 

společenského života.  

Dosažené vzdělání se na individuální úrovni vždy pojí s určitou mírou společenské prestiže. 

Předznamenává sociální status člověka, neboť je součástí kvalifikačních předpokladů 

pracovníka, a tak podstatnou podmínkou získání zaměstnání. 

Podle Skalkové (2007, s. 11) výraz vzdělaný člověk vyjadřuje kvalitu osobnosti odpovídající 

kultuře dané epochy. Součástí vybavenosti vzdělaného člověka je podle autorky schopnost 

chápat vztahy mezi jednotlivými poznatky, schopnost používat svých vědomostí při řešení 

nových úkolů apod. Vzdělání zahrnuje i osvojení si hodnot estetických a morálních, vytváření 

určitého postoje ke světu, společnosti a sobě samému. 

Vzdělání je dále významným nástrojem utváření sociální struktury společnosti, neboť pro své 

členy představuje zásadní hodnotovou orientaci, předurčuje jejich politicko-morální profil, 

poskytuje celkovou životní orientaci, jejíž součástí je schopnost vyrovnávat se s budoucími 

změnami, zejména s těmi, které přináší vědecko-technický pokrok (Krebs et al., 2010, s. 416). 

Skalková (2007, s. 12) ovšem dále podotýká, že historicko-srovnávací analýzy potvrzují, že 

pro cíle, funkce a obsah vzdělání jsou především významné ekonomické faktory. Vzdělání je 

totiž významnou strategickou komponentou, bez níž se neobejde žádný zdravý hospodářský 

život a všeobecně kulturní rozvoj žádné civilizované země (Krebs et al., 2010, s. 419). 

Souhrnně o funkcích vzdělání pojednává například Krebs et al. (2010, s. 416), přičemž 

identifikuje čtyři základní funkce vzdělání. Jde o funkci preventivní, nápravnou, 

ekonomickou a sociálně-kulturní. Na základě jeho typologie a výkladu se pokusíme každou 

z těchto funkcí vymezit. 

V rámci funkce preventivní působí vzdělání jako nástroj zabezpečující přístup člověka k jeho 

přirozeným sociálním rolím, zejména pak k možnosti uspokojovat své životní potřeby 

prostředky získanými prací. Vzdělání se tak stává klíčovým nástrojem sociálního začlenění, 

jehož absence může ve svých důsledcích vést k chudobě a sociálnímu vyloučení. Vzdělání lze 

tak v nejširším slova smyslu chápat jako prevenci sociálního selhání.  

V případě nápravné funkce, uvádí Krebs (2010, s. 417), je vzdělání chápáno jako jakýsi 

korektiv – lék pro již existující potíže. Příkladem může být absentující nebo nevhodná 
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kvalifikace uchazeče o zaměstnání, která způsobuje horší uplatnění na trhu práce. Korektivem 

pak je absolvování rekvalifikačního kurzu. 

Další podstatnou funkcí vzdělání je funkce ekonomická. Vzdělání není jen efektem 

ekonomického růstu, ale je současně i významným výrobním faktorem. Tuto instrumentální 

funkci plní vzdělání především prostřednictvím získaných znalostí a kvalifikace (Krebs et al., 

2010, s. 417). Ekonomická funkce vzdělávání se projevuje především v tom, že vzdělání 

zprostředkovává přístup k informacím a dovednostem, které utvářejí pracovně-profesní 

schopnosti k výkonu povolání. Vzdělání ovšem působí nejen jako nástroj osvojování si 

konkrétních znalostí, ale má rovněž potenciál ovlivňovat vztah člověka k práci. 

Zapomenout nelze ani na vlastní ekonomickou hodnotu vzdělání, která je právě v podmínkách 

České republiky více než zjevná. Podle údajů prezentovaných OECD v roce 2007 patří totiž 

Česká republika k zemím s nejsilnější vazbou mezi dosaženým stupněm vzdělání a výší 

příjmu. Podobně silný vztah je i mezi dosaženým vzděláním a rizikem nezaměstnanosti 

(Veselý a Mouralová, 2008). 

Poslední významná funkce je tvořena sociálně-kulturními účinky vzdělání, které funguje jako 

prostředek socializace. V odborné literatuře najdeme celou řadu definic socializace. Hartl a 

Hartlová (2009, s. 548) definují socializaci jako postupné začleňování jedince do společnosti 

prostřednictvím identifikace, zprvu v nukleární rodině, dále v malých společenských 

skupinách, jako je třída, zájmový klub, sportovní družstvo, až po zapojení se do nejširších, 

celospolečenských vztahů. Součástí socializace je přijetí základních etických a právních 

norem dané společnosti. Jiní autoři zdůrazňují v procesu socializace působení sociálních 

vlivů, které jedince formují (Helus, 2007) nebo za hlavní prostředek socializace označují 

sociální učení, které probíhá v interakci s ostatními lidmi (Petrusek, 2009).  

Společným nositelem všech uvedených pojetí socializace jsou různé formy vzdělání a 

vzdělávání, které je nositelem formativního vlivu na lidskou osobnost a které velkou měrou 

přispívá k osvojování si univerzálních lidských hodnot. V tomto pojetí musíme jednoznačně 

výchovné procesy vnímat jako integrální součást vzdělání. 

Prudký et al. (2010) shrnuje sociálně-kulturní význam vzdělání následovně. Obsahy 

vzdělávání jsou jednou z rozhodujících cest, kudy se k jedinci dostává nabídka hodnot a také 

míra jejich přitažlivosti pro něj. Vzdělání působí jako nezastupitelná součást utváření 

hodnotových struktur ve společnosti. Jde o významnou součást sociálního učení se všemi 
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souvislostmi, které to s sebou nese. V kontextu sociálně-kulturní funkce Evropská unie 

zdůrazňuje, že vzdělání je podmínkou sociálního včleňování a patří proto mezi hlavní nástroje 

v úsilí zaměřenému na zmírnění nebo prevenci vzniku sociálního vyloučení (Tomeš, 2010). 

Jiné pojetí funkcí vzdělání, než prezentuje Krebs et al. (2010), přináší Havlík et al. (1993, s. 

50). Klade důraz především na ty funkce vzdělání, které působí na společenský systém jako 

celek. Připouští však jeho vliv i na individuálního člověka.  

Za sociální funkce vzdělání považuje kolektiv autorů následující dílčí funkce: 

 reprodukční – zajištění kontinuity společenského systému, jeho struktury, přejímání 

rolí apod.,  

 legitimační – sociální role dosažené prostřednictvím vzdělávání přinášejí legitimní 

nerovnosti, 

 integrační – vzdělání jako mechanismus včleňování jedince do společenských struktur, 

 selekční – dosažené vzdělání jako nástroj posuzování úspěšnosti jedinců, přidělování 

pracovní pozice, prestiže, 

 alokační – šance příslušníků určitých společenských vrstev dosáhnout na daný typ 

vzdělání. 

Podle Veselého a Mouralové (2008, s. 9) je povaha vzdělávacích soustav významně 

ovlivňována prakticky všemi aspekty společnosti a ekonomiky. Jedná se především o: 

 změny na trhu práce (zvyšování kvalifikační náročnosti a složitosti práce, úbytek 

nekvalifikovaných pracovních příležitostí, změny v oborové struktuře, zavádění 

nových předmětů – např. informatika);  

 demografický vývoj (stárnutí populace, celkový úbytek žáků); 

 technologický rozvoj a zavádění nových technologií (vybavení škol moderními 

informačními a komunikačními technologiemi, distanční vzdělávání);  

 vývoj kultury, společenských norem a hodnot (sekularizace, individualismus, 

zvyšující se hodnota seberealizace); 

 změna politického systému (opouštění tradičního hierarchického způsobu vládnutí);  

 vývoj společensko-politických ideologií (důraz na osobní odpovědnost za vzdělání a 

ekonomickou návratnost);  

 změna mezinárodního uspořádání a mezinárodních vztahů, internacionalizace a 

globalizace (volný pohyb osob si vynucuje jistou porovnatelnost vzdělávacích 
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systémů a vzájemné uznávání kvalifikací, zavádění nových předmětů do kurikula – 

např. multikulturní výchova apod.). 

1.3 Teorie vzdělávání 

Za teorie vzdělávání lze považovat ucelené, vnitřně integrované systémy vědění o jevech 

vzdělávání – o jeho obsazích, cílových orientacích, metodických postupech, aktérech, 

výsledcích, a to v jejich vývoji a propojování se se společenským kontextem. Cílem teorií 

vzdělávání je těmto jevům rozumět, vysvětlovat je, zdůvodněně a kriticky je posuzovat a 

projektovat (Helus, 2006).  

Podle Bertranda (1998) jsou teorie vzdělávání klíčovými konstrukty sloužícími k pochopení 

jednotlivých cílů vzdělávání, rolí učitelů, postavení žáka či studenta, významu obsahu 

jednotlivých vyučovaných předmětů a sociokulturnímu významu vzdělávání. Teorie 

vzdělávání v sobě zahrnují analýzu soudobých problémů vzdělávání a návrhy jeho změn. 

Yves Bertrand ve své knize Soudobé teorie vzdělávání (1998) uvádí typologii teorií 

vzdělávání vytvořenou podle čtyř prvků, které představují jednotlivé póly reflexe výchovy. 

Jedná se o pól subjektu (žák/student), obsahu (předměty, disciplíny), pól společnosti (druzí 

lidé, svět, okolí, univerzum) a pedagogické interakce mezi těmito třemi póly (učitel, média a 

komunikace). 

Na základě této perspektivy dochází Bertrand (1998) k následující klasifikaci teorií 

vzdělávání: 

 spiritualistické teorie, 

 personalistické teorie, 

 kognitivně-psychologické teorie,  

 technologické teorie, 

 sociokognitivní teorie,  

 sociální teorie, 

 akademické teorie. 

Nyní se na základě opory v Bertrandově výkladu pokusíme stručně jednotlivé teorie 

charakterizovat. 
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Spiritualistické teorie vzdělávání se orientují na předávání transcendentálních hodnot, na 

vztah mezi člověkem a univerzem, a to z metafyzického pohledu. K tomuto způsobu 

vzdělávání směřují zejména lidé pečující o duchovní rozměr svého života a jeho smysl. K 

dominantním směrům tohoto proudu náleží především taoismus a zen-buddhismus.  

Člověk se podle těchto teorií musí naučit osvobozovat se od každodenního světa a 

překračovat sama sebe, aby se mohl pozvednout na duchovní úroveň, která je pokládána za 

vyšší. Musí se naučit ovládat svůj duchovní vývoj využitím své vnitřní energie a jejím 

nasměrováním k činnostem jako je mediace nebo kontemplace. 

Základním konstruktem personalistických teorií, nazývaných také například jako 

humanistické, nedirektivní, je lidské já, jeho svoboda a autonomie osoby. Ten, kdo rozhoduje 

o svém vzdělávání, je vždy konkrétní osoba, která se nachází v procesu učení. Úkolem učitele 

ve vztahu k žákům je usnadňovat proces učení a jejich vedení k seberealizaci. Příkladem 

tohoto pohledu na vzdělávání jsou myšlenky a dílo Carla Rogerse, významného psychologa a 

psychoterapeuta humanistické orientace. 

Kognitivně psychologické teorie zahrnují teorie vzdělávání, které se zaměřují na rozvoj řady 

kognitivních procesů, zejména pak usuzování, analýzy, řešení problémů, vytváření 

reprezentací apod. Zdrojem těchto teorií jsou poznatky kotvené v kognitivní psychologii. 

Protikladem ke kognitivistickým teoriím, které se zabývají vnitřními duševními pochody, jsou 

teorie behaviorální zkoumající spíše účinky vlivu prostředí na učení. 

Technologické teorie vzdělávání se orientují především na využívání technologií sloužících k 

zprostředkování informací. Pojem technologie je ovšem v tomto pojetí velmi široký. Zahrnuje 

postupy, se kterými se setkáváme u systémových přístupů a při koncipování výuky, ale i 

vlastní didaktické pomůcky pro komunikaci a zpracování informací (např. počítač, tablet, 

televize, záznamová zařízení apod.). Je nesporné, že technologické teorie vzdělávání 

podstatně ovlivnily vzdělávací procesy, a to zejména využití počítače jako multimediálního 

nástroje zprostředkování informací.  

Pro sociokognitivní teorie je zásadní vliv sociálních a kulturních vlivů při vytváření poznatků. 

Jde tedy, jak Bertrand říká, o sociální a kulturní interakce, které utvářejí podobu pedagogiky a 

didaktiky. Pozornost se upírá především k problémům způsobeným přehnaně psychologickým 

pohledem na vzdělávání a hlavní důraz je naopak kladen na sociální a kulturní kontext 

poznání. 
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Sociální teorie vycházejí z přesvědčení, že vzdělávání má připravit žáky a studenty na řešení 

problémů sociálních, kulturních a problémů životního prostředí. Předmětem zájmu jsou 

především témata, jako jsou sociální a kulturní nerovnosti, sociální a kulturní dědičnost, různé 

formy segregace, elitářství, problémy životního prostředí, negativní vliv technologií, 

industrializace života, degradace života na Zemi. 

Ústředním zájmem akademických teorií je předávat obecné poznatky. Obvykle jsou v opozici 

k příliš specializovanému vzdělávání. Akademický proud lze rozdělit na dvě skupiny 

myslitelů: tradicionalisty a generalisty. Tradicionalisté chtějí, aby byly předávány klasické a 

na jednotlivých kulturách nezávislé obsahy. Generalisté kladou důraz na obecné vzdělávání a 

v popředí jejich zájmu je kritické myšlení, schopnost adaptace a otevřenost ducha. Klíčovou 

postavou v obou těchto přístupech je vyučující, jehož úkolem je vykládat a předávat dané 

obsahy. Studium je spojováno s maximálně vynaloženým úsilím a pílí. Předávají se tak 

současně hodnoty jako je disciplína, vytrvalá práce, úcta k tradici a demokratickým hodnotám 

a také smysl pro občanskou odpovědnost. 

Podle Heluse (2006, s. 48) je přehled teorií podaný Bertrandem poměrně vzdálen potřebám i 

výchozím znalostem českého studenta, neboť se značnou měrou orientuje na frankofonní 

prameny, u nás málo známé a obtížně dostupné. Jako alternativu k Bertrandově klasifikaci 

teorií nabízí Helus (2006) teorie vzdělávání pedocentricky orientované, konstruktivisticky 

orientované, kurikulárně orientované a emancipační. 

Pedocentrickou orientaci charakterizuje uplatňování zřetele k žákovi jako k adresátovi 

vzdělávání. Konstruktivistickou orientaci ztělesňuje pojetí poznávání jako vytváření významů 

skutečnosti tak, aby ji jedinec chápal a uměl předvídat následné děje. Odtud pak lze odvodit 

závěry pro netradiční strategie napomáhání vzdělávací úspěšnosti žáků. Kurikulární orientace 

klade důraz na učivo v jeho vazbě na další činitele vzdělávání. Orientace na emancipaci chápe 

vzdělávání jako činitele společenských přeměn, vytvářející podmínky pro uvolnění tvůrčích 

sil jedince a motor dalšího rozvoje jedince a společnosti (Helus, 2006, s. 47).  
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2 Sociologie vzdělávání 

Ke stěžejním oblastem teoretického výkladu jednoznačně patří vymezení oborového rámce, 

v němž dochází k realizaci předložené výzkumné studie. Hranice vědního bádání jsou v 

případě výzkumného zájmu o přístup minoritní společenské skupiny – osob se zdravotním 

postižením k vysokoškolskému vzdělání tvořeny především jednou z disciplín sociologie – 

sociologií vzdělávání. Dokládá to i zvolené teoretické východisko provedené studie, které lze 

zařadit do proudu mikrosociologického interpretativního přístupu. 

Průcha (2000, s. 55) uvádí, že s rozvojem interdisciplinárního a systémového přístupu se 

dospělo k poznání, že edukační realita, včetně jejích subjektů a institucí, je především součástí 

celkové sociální reality, a proto musí být zkoumána také ze sociologického pohledu. 

Ballantine (2001) dokonce pokládá vzdělávání (vedle rodiny, náboženství, politiky a 

ekonomiky) za jednu z pěti hlavních sociálních institucí. 

Definici sociologie vzdělávání, resp. pro ni nejčastěji nadřazenému oboru – sociologii 

výchovy, nalézáme ve Velkém sociologickém slovníku (Petrusek a Vodáková, 1996, s. 

1177.). Sociologie výchovy je definována jako sociologická disciplína, která se zabývá 

sociologickými aspekty výchovy a jejím místem v procesech společenské reprodukce. Úzce 

souvisí s filozofií výchovy, pedagogikou a zejména sociologií vzdělávání. Sociologický 

přístup k výchově je považován za podstatně starší než sama tato vědní disciplína. 

Práce z oblasti sociologie výchovy referují zpravidla o třech okruzích problémů: 

1. o místě a úloze (funkci) výchovy ve společnosti, v dané civilizaci a kultuře a o jejích 

historických proměnách, o vztazích mezi výchovnými hodnotami a cíli a sociální 

strukturou, stratifikací a mobilitou, o vztazích mezi výchovou a společenskou změnou, 

2. o vztazích objektů a subjektů výchovy (rodičů a dětí, učitelů a žáků), ale i o vztazích 

uvnitř skupin vychovatelů a uvnitř skupin vychovávaných, o pozicích a rolích 

vychovatele a chovance, 

3. o struktuře, funkci a organizaci výchovných institucí, o sociálních podmínkách a 

důsledcích jejich činnosti. 

Velký sociologický slovník (Petrusek a Vodáková, 1996, s. 1180-81) dále samostatně definuje 

pojem sociologie vzdělá(vá)ní. Sociologie vzdělá(vá)ní se zabývá sociologickými aspekty 
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vzdělávání a učení a v mnohém se překrývá se sociologií výchovy. Uvnitř sociologie 

vzdělávání se vyskytují podstatné rozdíly v preferencích témat. Mezi ně patří: 

 vymezení základní terminologie, včetně používání tradičních a novějších pojmů a 

definici vazeb na další disciplíny,  

 vztahy mezi rodinou, resp. formami rodinné výchovy a vzděláváním, 

 generační problémy ve vzdělávacím procesu ve vazbě na rozvíjení forem 

mimoškolního vzdělávání, resp. sebevzdělávání, i zájmových činností apod., 

 základní vzdělávací instituce, škola, otázky přípravy k povolání,  

 vzdělávací prostředí společnosti, státu, působení národních i regionálních tradic jako 

determinant vzdělávacích aktivit,  

 vzdělávání dospělých a otázky celoživotního vzdělávání, 

 vzdělávání jako povolání a role, otázky postavení a prestiže učitelů, studentů a žáků 

apod. 

Z výše uvedené definice sociologie výchovy vyplývá, že sociologie vzdělá(vá)ní je vnímána 

jako součást sociologie výchovy, neboť vzdělávací procesy jsou součástí procesů 

výchovných, koncentrací na jeden z aspektů sociologie výchovy, i když z jiného hlediska 

naopak svým sociálním a kulturním významem výchovu překračují (Petrusek a Vodáková, 

1996, s. 1177). Tímto dovětkem vzniká prostor pro diskusi nad tím, zda je legitimní 

považovat sociologii vzdělávání za součást sociologie výchovy. Výhrady k tomuto zařazení 

sociologie vzdělá(vá)ní nacházíme posléze i v jiných odborných pracích (např. Havlík a Koťa; 

2002). 

Průcha ve svém Přehledu pedagogiky (2000) zmiňuje nový název uvedených sociologických 

disciplín. Je jím sociologie edukace. Jejími základními tématy a problémy, které jsou součástí 

výzkumu a teorií sociologií edukace, je především: 

 rovnost vzdělávacích příležitostí, 

 jazyková a sociální podmíněnost vzdělavatelnosti, 

 vzdělanostní mobilita, 

 sociální postoje ke vzdělávání, 

 vztahy: rodina – škola – komunita, 

 sociologie mládeže, 

 prostředí školy, 
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 efekty vzdělávání, 

 interkulturní diference ve vzdělávání. 

Prokop (2001, s. 8) se také domnívá, že zavedení pojmu sociologie edukace by odstranilo 

řadu nevýhod, které s sebou přináší dělení sociologie výchovy a sociologie vzdělávání. Tento 

pojem nejenže lépe koresponduje s mezinárodní terminologií (sociology of education), ale 

jeho zavedení by odstranilo časté dilema, zda je vhodnější použít termínu sociologie výchovy 

či vzdělávání podle toho, co více v daném obsahu jednání převažuje apod. Termín sociologie 

edukace totiž zahrnuje obojí. 

Anglicky píšící autoři rovněž užívají pro označení sociologie výchovy a vzdělávání jediné 

označení. Tím je sociology of education. Logicky tak při vymezování oborových hranic 

ubývá diskuze, co ještě je a není tematickým okruhem té či oné vědní disciplíny.  

2.1 Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání  

Jednotlivé teoretické proudy sociologie vzdělávání přikládají různou váhu přínosu vzdělávání 

při vytváření sociální stability a podněcování sociální změny. Jeanne H. Ballantine v jedné 

z nejrozsáhlejších světových publikací věnovaných sociologii vzdělá(vá)ní (edukace) 

s názvem Sociology of Education: A systematic analysis (2001) uvádí, že se v moderní 

sociologii vzdělávání historicky ukotvily tři základní teoretické přístupy využívané při 

zkoumání témat, které jsou pro tuto vědní oblast relevantní.  

Autorka identifikuje tyto následující teoretické báze: funkcionalismus, konfliktualismus a 

symbolický interakcionismus. Dále uvádí, že každý z těchto přístupů je příznačný pro řešení 

specifických výzkumných témat. První dva teoretické přístupy se zaměřují na rozdílné 

pohledy na fungování společnosti, předmětem třetího přístupu jsou zejména interakce 

v sociálních situacích. Znamená to také tedy, že jednotlivé přístupy jsou využívány na 

rozdílných úrovních výzkumné analýzy. Funkcionální přístup a teorie konfliktu je aplikována 

především na makroúrovňové analýzy sociálních vztahů a kultury školy, zatímco 

mikrosociologický interakcionistický přístup je využíván pro účely analýzy vztahů mezi 

jednotlivci a malými skupinami (Ballantine, 2001). Autorka uzavírá výklad těchto tradičních 

přístupů tzv. open systems konceptem, který vytváří teoretický rámec celé její publikace a 

zároveň v sobě kombinuje výhody obou přístupů. 
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2.1.1 Teorie (strukturálně) funkcionalistické 

Tyto teorie bývají nazývány také jako teorie konsensu či teorie sociální rovnováhy. 

Funkcionalismus i strukturalismus vycházejí především z díla Émila Durkheima (1858– 

1917). Tématu vzdělávání věnoval celou řadu svých děl, ve kterých navrhl definici výchovy a 

vzdělání a vymezil předmět sociologie, zdůraznil význam výchovy a vzdělání při tvorbě 

morálních hodnot, které jsou základem společenského řádu (Ballantine, 2001). 

Funkcionalistický přístup je Durkheimem aplikován i pro vysvětlení role učitele (Prokop, 

2001, s. 19). Učitel je podřízen společenským požadavkům, má ukázat žákům dominantní 

postavení společenských potřeb nad potřebami individuálními. Učitelé pro to musí usilovat o 

to, aby svou činností: 

 vedli žáky ke kolektivní práci, loajálnosti a odpovědnosti, 

 umožnili žákům poznat, že jejich loajálnost ke společenským cílům a hodnotám je 

přednější než osobní a rodinné záležitosti, 

 vytvořili a rozšířili takové dovednosti žáků, které společnost ke své existenci potřebuje 

a které potřebují děti, aby přežily ve společnosti. 

Jejich principem je zkoumání společnosti a jejích jednotek jako celku. Všechny společenské 

instituce se vyvíjejí ve vzájemné souvislosti. Funkce jednotlivých společenských jednotek 

jsou pak posuzovány v závislosti na tom, jak tyto funkce přispívají k fungování společnosti 

jako celku a udržování její kontinuity. Například náboženství podle Durkheima posiluje 

hlavní hodnoty a udržuje sociální soudržnost. Pro funkcionalistický přístup jsou dále změny 

ve společnosti, pokud k nim vůbec dojde, vždy velmi pomalé, zamýšlené a nikdy neohrožují 

rovnováhu systému jako celku. 

Nejvýznamnějším sociologem 2. poloviny 20. století byl právě funkcionalista amerického 

původu Talcott Parsons (1902–1979). Parsons měl tendenci vytvořit nový konceptuální 

rámec, novou velkou teorii, která by se stala i základem empirie (Šubrt a Balon, 2010). 

Významně tak přispěl ke studiu rodiny, byrokracie a odborných profesí, včetně povolání 

učitele v instituci škola (Prokop, 2001).  

Parsons si kladl klíčovou otázku, kterou přebírá od liberalisty Thomase Hobbese a tou je, co 

drží společnost pohromadě. Tvrdil, že pokud některá část společenského života nepřispívá ke 

stabilitě společnosti, není předána následující generaci a zaniká. Klíčovým pro trvání 

společnosti je její systém norem, které společně s cíli, prostředky a podmínkami jednání vnáší 
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do jednání řád. Záleží pak již na ochotě jedince společenské normy zvnitřňovat. Stabilitu 

společnosti při výměně generací lze dle Parsonse zabezpečit procesy socializace člověka a 

internalizace norem. Typické pro funkcionalisty je ovšem to, že příliš nevnímají možné 

paradoxy a konflikty, které mohou při uskutečňování těchto procesů nastat (Prokop, 2001).  

Parsons procesy socializace a internalizace dále doplňuje o další dvě veličiny – výkon a 

sankce. Výkon spojuje s činnostmi vyplývajícími z rolí individua a výsledkem hodnocení 

těchto činností může být i udělení sankce. 

Základní záměr funkcionalistických teorií a možných činností v jednání jednotlivců je tedy 

vyhnout se napětí, integrovat odstředivé síly, omezovat spory, a tím zabezpečit fungování 

systémů (Prokop, 2001, s. 20).  

Parsons vyvinul tzv. paradigma čtyř funkcí, které zabezpečují nerušený průběh procesu 

socializace. Označuje je jako AGIL schéma (podle počátečních písmen jednotlivých funkcí). 

Jedná se o Adaptation, Goal attainment, Integration a Latent pattern maintenance (Prokop, 

2001; Šubrt a Balon, 2010). Adaptation znamená schopnost sociálního systému obstarávat si 

prostředky pro dosažení svých cílů. Škola například potřebuje mít budovu, vybavení a 

personál k tomu, aby mohla naplňovat stanovených cílů. Goal attainment znamená, že každý 

sociální systém se chová tak, aby svých cílů naplnil. Škola má být organizována tak, aby 

naplňovala cíle, které jsou ji přisuzovány – např. zprostředkovat motivy a techniky potřebné 

pro zvládnutí rolí dospělých, rolí pracovníků apod. Integration vede k účinnému fungování 

systému jako celku tím, že všechny funkce systému musí být vzájemně propojeny. Latent 

pattern maintenance zahrnuje mechanismy kontroly napětí, které by mohly působit rušivě 

nebo dokonce mít na systém degenerativní účinek. Struktura systému je zachovávána 

udržováním latentních vzorců chování. 

Dalším významným strukturním funkcionalistou 2. poloviny 20. století byl Robert King 

Merton (1910–2003). Jeho přínos spočívá především v analýze a typologii funkcí. Funkce dělí 

na ty, které mají pozitivní a negativní dopad a funkce tzv. manifestní a latentní.  

Funkce s pozitivním dopadem tzv. eufunkce, přispívají k udržování sociálních systémů, 

funkce s negativním dopadem jsou označovány jako dysfunkce a směřují k dezintegraci 

těchto systémů. Manifestní funkce jsou zamýšlené, chtěné funkce, které přinášejí očekávané 

důsledky, naopak latentní funkce jsou nechtěné funkce, které přinášejí neočekávané důsledky 

a ty dle Mertona mají být předmětem sociologického bádání (Šubrt, Balon; 2010). 
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Ústředním předmětem zájmu pro sociology, kteří jsou zastánci funkcionalistického přístupu, 

jsou především funkce vzdělání ve společnosti. Funkcionalisté vnímají školu jako instituci, 

která podporuje zájmy dominantních skupin. Kritici tohoto přístupu mu vytýkají zejména 

skutečnost, že ignoruje řadu protichůdných zájmů, ideových přístupů a zájmových seskupení, 

které se ve škole a obecně v procesu vzdělávání střetávají. Optikou funkcionalismu není navíc 

možné analyzovat interakce, dynamiku ve třídě, vztahy mezi žáky a žáky a učiteli. Výtkou 

funkcionalismu bývá také to, že se nepříliš zabývá obsahem vzdělávacího procesu, tedy tím, 

co a jak se vyučuje (Ballantine, 2001).   

Vzhledem k tomu, že se funkcionalismus zaměřuje především na udržování společenského 

status quo, není schopen pružně reagovat a zdůvodňovat sociální změny, ke kterým nestále 

v moderní průmyslové společnosti dochází. Tento nedostatek je schopen kompenzovat 

konfliktualistický přístup, a díky tomu tak získává postupně na svém významu (Floud a 

Halsey, 1958). 

 

2.1.2 Teorie konfliktu 

Konfliktualistický přístup bývá kladen do protikladu k funkcionalismu. Teorie konfliktu 

předpokládá napětí ve společnosti a existenci konfliktu jako nástroje utváření jejích částí. Za 

původní autory tohoto přístupu bývají považováni Karel Marx (1818-1883) a Max Weber 

(1864-1920).  

Pro Karla Marxe je každá společnost rozdělena do tříd, mezi kterými panuje majetková 

nerovnost. Na základě této nerovnosti vznikají rozdíly v zájmech a tyto konflikty v zájmech 

mohou přerůst v přímý boj mezi třídami. Na základě třídního boje se uskutečňují ve 

společnosti radikální změny.  

Přispění Maxe Webera k rozvoji teorií konfliktu, resp. sociologii vzdělání optikou tohoto 

přístupu bylo také nesmírně významné. Podle Webera silové vztahy mezi sociálními 

skupinami vytvářejí základní strukturu společnosti a společenský status člověka určuje jeho 

pozici v těchto skupinách. 

Weber se stal uznávaným pro svoji práci o byrokracii a koncept tzv. status group vztahů. 

Weber říká, že primárním účelem škol je vyučovat tzv. statusovou kulturu. Silové vztahy ve 

společnosti a konfliktní zájmy jednotlivců a skupin ovlivňují vzdělávací systémy, a to 
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zejména tak, že hlavní slovo při jejich formování mají dominantní společenské skupiny. 

Uvnitř školy Weber rozlišoval tzv. insiders, jejichž statusová kultura byla školou posilována a 

tzv. outsiders, jejichž cesta za školním úspěchem byla blokována. Tyto skupiny žáků se mezi 

sebou liší majetkem, kulturním statusem vytvářeným etnickou příslušností a politickou 

angažovaností (Ballantine, 2001).  

Ovšem ne všichni teoretikové konfliktu vidí konflikt ve společnosti v nesmiřitelném třídním 

vrstevnickém boji. Orientují se totiž na řadu jiných konfliktů, jejichž společným 

jmenovatelem je napětí ve společnosti vyvolané nerovným postavením. V každé oblasti a fázi 

života se zaměřují na to, kdo má v dané chvíli a v dané situaci prospěch a kdo na druhé straně 

trpí. Hledají konflikty na různých úrovních společnosti, pátrají po tom, jak různé společenské 

instituce (rodina, škola, církev, masmédia apod.) mohou přispět k udržení privilegovaného 

postavení jedné části společnosti či některých skupin. Sociální nerovnost, nebo spravedlnost 

je proto ústředním tématem těchto teoretiků (Prokop, 2001). 

Sociologické teorie konfliktu představují různé směry a školy, které často vidí jako předmět 

svého zájmu školu jako instituci. Někteří teoretici konfliktu považují masové vzdělávání jako 

nástroj kapitalistické společnosti, jímž reguluje přístup k vyšším úrovním vzdělání, tzn., že 

určité skupině umožňuje přístup k důležitým postům ve společnosti, a tak i možnosti o 

společnosti rozhodovat (Ballantine, 2001; Prokop, 2001).  

Pokračovatelem Weberovy tradice byl Randall Collins (1941), který prosazuje myšlenku tzv. 

kredencialismu, tedy postupu, který klade na pracovníky na vyšších pozicích stále vyšší 

nároky, čímž dochází k posilování jejich statusu. Mezi další významné teoretiky konfliktu 

v oblasti vzdělávání můžeme považovat Ivana Illicha (1926-2002), který ostře kritizuje 

instituci školy a požaduje její radikální likvidaci. Podle jeho názoru jsou školy vším jiným, 

jen ne místem vzdělávání. Ballantine (2001) řadí mezi koncepce teorie konfliktu také dílo 

francouzského sociologa Pierra Bourdieua, o jehož díle a přispění ovšem pojednáme v jiné 

části této kapitoly. 

Kritici teorií konfliktu vytýkají této teoretické bázi zejména její přílišnou orientaci na 

nestálost a stále hrozící rozložení sociálního systému. Tvrdí, že nikdy nedošlo 

k hodnověrnému prokázání vztahu mezi obsahovou náplní výuky a myšlenkami, na kterých 

staví kapitalismus. Současně tento teoretický přístup nenabízí uspokojivá vysvětlení pro 

rovnováhu, která panuje mezi řadou sociálních systémů a mezi jejich členy navzájem. Navíc 
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teorie konfliktu stejně jako funkcionalismus se nezabývají jednotlivcem, jeho vnímáním dané 

situace ani interakcemi ve vzdělávacím systému. Takový potenciál v sobě skrývá třetí, dále 

zmiňovaný, teoretický přístup (Ballantine, 2001). 

 

2.1.3 Symbolický interakcionismus 

Společným rysem teorií spadajících do okruhu interpretativních – symbolického 

interakcionismu je jejich zaměření na mikrosvět a každodenní formy sociální komunikace. 

Tato interakce je pro ně prostředkem k pochopení toho, jak funguje společnost. 

Mezi podstatné znaky symbolického interakcionismu náleží: 

 k dorozumívání mezi partnery interakce dochází prostřednictvím symbolů (gest, 

znaků, řeči), 

 důležitá je motivace k interakci, 

 interakce je vytvářena v určité konkrétní situaci, kterou si definuje každý účastník, 

 rozlišuje mezi Já, které je utvářené situací (tzv. ME) a Já, které danou situaci vytváří 

(I), 

 definice (sebe, situace, druhého) jsou ovlivněné sociálním vnímáním, lidé reagují na 

činnosti jiných lidí, ale také ji určitým způsobem definují a interpretují, 

 referenčním bodem interpretace jsou kódy, které fungují jako jakési interpretační 

systémy a příslušné osobě umožňují vytvářet si z věcí a prostředí sociální objekty, 

 interakce a tvorba sociálního významu probíhá vždy v přirozených světech, které se 

skládají z interakčních vzorců, životních cest, scénářů, vzorců legitimity, očekávaných 

činností a výkladových vzorců (Prokop, 2001). 

Teorie symbolického interakcionismu se začaly hojně aplikovat po druhé světové válce a 

začaly akcentovat sociálně-psychologické otázky. Formovaly se v reakci na předchozí dvě 

teoretické báze – funkcionalismus a teorii konfliktu, které postrádají možnost postihnout 

dynamiku každodenní života, který se odehrává ve školách a který podstatně formuje 

budoucnost žáka/ studenta. Zastánci tohoto přístupu, kteří jej aplikují při řešení výzkumných 

otázek v oblasti vzdělávání, mají proto tendenci se zaměřovat na interakce mezi studenty, 

vztahy mezi studenty a učiteli, vztahy mezi studenty a vedením školy, výkon a úspěch 

studentů, hodnoty studenta, sebevnímání studenta a jeho vliv na aspirace, vliv socio-
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ekonomického postavení na úspěch studenta, vliv očekávání učitele od studenta na jeho 

výkon apod. (Mehan, 1992).  

Interakcionistické přístupy se projevují různě a jsou spojeny s některými konkrétními směry 

v sociologii. Ballantine (2001) uvádí, že pro sociologii vzdělávání jsou zvlášť důležité tzv. 

labelling teorie a teorie směny. Labelling teorie je založena na předpokladu, že člověk (žák) 

má tendenci přijímat a internalizovat to, co o něm tvrdí jeho okolí (učitelé a spolužáci). Tato 

tvrzení se tak stávají součástí jeho sebepojetí. Žák se tak chová v souladu s očekáváními 

učitele. Teorie sociální směny tvrdí, že chování lidí pochopíme nejlépe tehdy, představíme-li 

si je jako neustálou směnu statků a služeb všeho druhu. Nezávisle na tom, zda lidé směňují 

hmotné statky, služby a protislužby, či úctu a přátelství, vždy spočívá kontakt mezi nimi na 

výměně více či méně ekvivalentních položek (Keller, 1997). 

Prokop (2001) mezi interakcionistickými sociology zmiňuje tyto vybrané autority – 

Američany George Herberta Meada (1863-1931), Erwinga Goffmana (1922-1982) a Harolda 

Garfinkla (1917-2011). 

George Herbert Mead je považován za zakladatele symbolického interakcionismu, tedy 

směru, který zdůrazňuje především symbolické zprostředkování sociální interakce. Za 

nejvýznamnější mechanismus zprostředkování interakce považoval Mead řeč, založenou na 

existenci společného systému symbolů (včetně neverbálních). Předmětem symbolického 

interakcionismu jsou především procesy interpretace osobnosti a sebereflexe jejich já, 

interpretace interakce, interpretace vztahů sociálních proměnných, kdy symboly mohou 

reprezentovat určitou skupinu nebo společnost (Prokop, 2001, s. 27). 

Erwing Goffman přinesl do interakcionismu další originální pohled – tzv. dramaturgickou 

koncepci. Ovlivněn byl kromě tradičního symbolického interakcionismu také analýzou 

náboženských rituálů Émila Durkheima. Sociální interakci chápe Goffman jako sérii 

mikrodramat. Dosáhnout akceptace u svého interakčního partnera nebo i u těch, kteří se přímo 

interakce neúčastní – diváků, je základním cílem každého jednajícího aktéra. Právě 

přítomnost jiných lidí mění každou lidskou aktivitu ve výstup, ve výkon role, v předvádění 

sebe sama.  

Velké životní téma byl dále pro Goffmana problém osobní identity. V řadě svých děl se snaží 

zkoumat, jak si lidé uchovávají vnitřní integritu a pocit důstojnosti v rolích, které jsou jim 

vnuceny. Uvádí, že na člověka jsou vyvíjeny tlaky dvojího druhu: podrobit se pravidlům 

interakce a uchovat si vlastní Já. Goffman tvrdí, že člověk může dát svým chováním najevo, 
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že je více než jen role, že je defakto angažován jen částí své bytosti tzv. distancí od role 

(Šubrt a Balon; 2010). 

Za další významnou postavu symbolického interakcionismu je považován Harold Garfinkel – 

zakladatel nového sociologického přístupu – etnometodologie. Etnometodologie se zaměřuje 

na zkoumání každodenních sociálních interakcí a na analýzu vědění, které jednající osoby 

využívají k tomu, aby porozuměly sociálnímu světu kolem sebe, daly mu smysl a racionálnost 

a dokázaly v něm jednat. Předmětem zkoumání jsou tzv. etnometody, tedy metody zvládání 

každodenního života, které jsou vlastní jednotlivým kulturám (Šubrt a Balon; 2010). 

Významným přínosem etnometodologie byl i specifický druh výzkumu, který je jeho 

integrální součástí. Jeho základem jsou tzv. rušivé experimenty, které mají narušovat běžnou 

mezilidskou komunikaci. 

 

2.1.4 Současné teoretické přístupy v sociologii vzdělávání  

Sociologické směry řadící se mezi interakcionistické přístupy se projevily být od počátku 

velmi vlivnými. Akcentují totiž naši potřebu porozumět realitě každodenního světa – 

událostem a situacím, ve kterých se nalézáme a způsobům, jak na ně reagujeme. Ballantine 

(2001) ovšem uvádí, že v řešení jednotlivých výzkumných problémů, které se týkají 

vzdělávání, se objevuje snaha snoubit přístupy mikrosociologické s makrosociologickými. 

Důkazem toho jsou novodobá díla významných sociologů vzdělávání – Angličana Basila 

Bernsteina (1924-2000) a Francouze Pierra Bourdieua (1930–2002).  

Basil Bernstein se v 70. letech 20. století proslavil zejména svojí teorií jazykových kódů, 

která podrobila analýze vztah mezí vzděláním a společností a svojí vyhraněností si získala 

stejné množství přívrženců jako odpůrců. Bernstein považuje jazyk za hlavní prostředek 

socializace, která je kromě jiného determinována sociálním původem jedince. Svou teorií se 

snaží vysvětlit, jak se sociální rozvrstvení společnosti promítá do prostředí institucionální 

výchovy a vzdělávání ve škole, a tím do školních výsledků jednotlivce (Prokop, 2001).  

Ve svých pracech se snažil propojit tři sociální prostředí: rodinu, školu a zaměstnanecký 

systém. V těchto prostředích se utvářejí specifické jazykové kódy, které spoluvytvářejí 

kulturní rozdíly, které se i s pomocí školy přenášejí z generace na generaci (Prokop, 2001, s. 

30). Bernstein pro tyto účely rozlišuje dvě vrstvy – dělnickou a střední. Pro každou vrstvu pak 

definuje typ zaměstnání rodičů, typické rodinné prostředí a užívaný jazykový kód.  
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Bernstein rozlišuje tzv. omezený jazykový kód typický pro nižší sociální třídu a rozvinutý 

jazykový kód, který je rozvíjen v rodinách středních a vyšších tříd. Rozdíl mezi oběma kódy 

přitom nespočívá ani tak v bohatosti slovní zásoby, jako spíše v logické struktuře větné 

stavby, přesnosti vyjadřování a v celkovém způsobu komunikace (Grégr, 2011, s. 36). 

Užívání jazykových kódů má své společenské důsledky. Především ve škole ovlivňuje 

možnosti žáků a je příčinou toho, že děti z dělnické vrstvy s tzv. omezeným jazykovým 

kódem dosahují horšího prospěchu. 

Prakticky ve stejné době jako Basil Bernstein koncipuje svoji teorii jazykových kódů, přichází 

na svět další vlivná teorie vzdělanostních a sociálních nerovností francouzského sociologa 

Pierra Bourdieua. I jeho lze také vnímat jako výzkumníka, který usiluje o propojení makro a 

mikrosociologického paradigmatu, neboť tvrdí, že sociální svět má podle něj subjektivní a 

objektivní složku a sociologie se má zabývat analýzou toho, jak se objektivní komponenta 

světa dostává do subjektivní (Šubrt, 2001). 

Školství bylo pro Pierra Bourdieua celoživotní téma. Společně se svým spolupracovníkem 

Jeanem Claudem Passaronem Bourdieu v díle La Reproduction vydaném v roce 1970 

zpochybnil ideu emancipace prostřednictvím školství. Vzdělávací systém podle nich 

představuje nejdůležitější společenskou instituci, která přispívá k reprodukci stávajícího řádu. 

Hlavním posláním školy podle Bourdieua není předávání znalostí či kompetencí využitelných 

na trhu práce. Její hlavní funkcí je posilovat ideologickou dominanci. Škola tak posiluje 

sociální nerovnosti, které vznikají nezávisle na ni nebo mimo ni (Keller a Tvrdý, 2008).  

Základem Bourdieuovy teorie je originální pojetí kapitálu. Odmítá totiž čistě peněžní pojetí 

kapitálu a rozlišuje tyto základní formy kapitálu: ekonomický, kulturní, sociální a 

symbolický. Pro teorii vzdělanostních nerovností je zvlášť důležitý kapitál kulturní, umožňuje 

nám totiž pochopit to, jak se udržuje a reprodukuje systém sociálního rozvrstvení. 

Podle Bourdieua má kulturní kapitál vlastní logiku a reprodukuje se zejména vzdělávacím 

systémem a rodinným dědictvím. Bourdieu rozlišuje tři typy tohoto kapitálu: 

 v objektivním stavu – knihy, obrazy, umělecká díla apod., 

 v inkorporovaném stavu – veškeré dovednosti a vědění, které lze získat vzděláním, do 

kterého musíme investovat svůj čas, 

 tzv. institucionalizace – doklady o absolvovaném vzdělání (Šubrt, 2001). 
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Podle Bourdieua je kulturní kapitál distribuován ve společnosti nerovnoměrně. Vyšší sociální 

vrstvy disponují poznatelně větším objemem kulturního kapitálu a snaží se ho využít 

k udržení a vytvoření podmínek, které jim umožňují realizovat ve společnosti vlastní zájmy, 

legitimizovat svou moc a pochopitelně tuto moc předávat z generace na generaci. Těchto cílů 

dosahují především skrze fungování vzdělávacího systému (Prokop, 2001, s. 33). 

Tvrdí, že škola je institucí, která je ovládána kulturou vyšších vrstev a poskytuje vzdělání, 

které garantuje větší šanci na úspěch dětem z těchto vrstev. Škola skrytě favorizuje žáky, kteří 

mají přístup k uvedenému specifickému kulturnímu kapitálu vysokého statutu. Děti z 

dominujících vrstev získávají v rodině takový kulturní kapitál, který mohou relativně snadno 

transformovat ve školní úspěšnost. Pokud se podíváme na druhou stranu, děti pocházející z 

nižších sociálních vrstev mají problémy se v této kultuře orientovat, a proto ve školní soutěži 

selhávají, nebo se do ní ani nehlásí (Prokop, 2001, s. 33). 

Mezi současnými teoretickými přístupy zmiňuje Ballantine (2001) modernismus a 

postmodernismus, které pro účely sociologie vzdělávání vymezuje následujícími způsoby. 

Základními hodnotami, na kterých staví modernismus, je racionální myšlení, pokrok skrze 

vědu a technologie, humanismus, demokracie, rovnost, spravedlnost, svoboda a nadřazenost 

individuality nad autoritou (Ballantine, 2001). 

Postmodernismus zdůrazňuje význam propojení teorie s praxí, demokratické, antitotalitární a 

antirasistické myšlení. Volá současně po respektu a porozumění odlišnostem ve všech jejích 

formách. Diverzitu v porozumění jednotlivým situacím a dějům považuje zároveň za 

legitimní. Postmodernismus věří, že žáci a studenti mohou stejných cílů dosáhnout řadou 

různých způsobů. Klade důraz na variabilitu testovacích metod. Postmodernismus se také 

zabývá politickými podmínkami, ve kterých je vzdělávání uskutečňováno. Postmodernismus 

bývá někdy také nazýván jako kritická teorie vzdělávání (Ballantine, 2001). 
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3 Zdravotní postižení 

Osoby se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu – vnitřně značně heterogenní 

minoritu občanů, která je kromě jiného typická svou proměnlivostí. Každý zdravý člověk se 

může působením řady vlivů stát jejím členem a naopak. 

Počet osob, které jsou zdravotním postižením zasaženy ve sféře sociální, ekonomické, 

psychologické a dalších, je vysoký. Podle aktuálních dat se výskyt zdravotního postižení v 

celosvětovém měřítku významně zvyšuje, a to až na úroveň 15% zastoupení v populaci 

(WHO a WB, 2011). Tento nárůst je podle WHO a WB zapříčiněn zejména stárnutím lidské 

populace, tedy zvyšováním počtu osob se zdravotním postižením ve skupině seniorů, stejně 

jako globálním nárůstem výskytu chronických onemocnění.  

Vzhledem k šíři opatření, které je nutné přijmout k vytvoření takových podmínek, které 

umožní plnohodnotné začlenění jedince se zdravotním postižením do společnosti, není již 

dále přijatelné chápat zdravotní postižení jako záležitost pouze individuální týkající se 

konkrétního člověka, ale jako odpovědnost celospolečenskou. Podle Tomeše (2010) je tato 

zásadní změna determinována sociálními důrazy v 21. století – všichni jsme si rovni a máme 

stejná práva na důstojný život ve standardním sociálním prostředí a k tomu musí přispět 

společenské úsilí. 

3.1 Pojetí zdravotního postižení 

Vymezení a definice pojmu zdravotní postižení je s ohledem na jeho komplexnost v odborné 

literatuře, stejně jako v jednotlivých právních předpisech, nejednotné. Ve vývoji plurality 

postojů k definici  zdravotního postižení je nicméně patrná tendence akcentovat  sociální 

dimenzi zdravotního postižení a v návaznosti na to zejména úlohu společnosti při vyrovnávání 

podmínek pro plnohodnotné začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti (více o 

medicínském a sociálním modelu postižení v kapitole 3.3). Dále v textu uvádíme aktuálně 

platné a závazné definice zdravotního postižení mající své kořeny v mezinárodním stejně jako 

českém právním prostředí. 

Jednu ze stěžejních definic zdravotního postižení přináší Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (ICF), která byla vydána Světovou zdravotnickou organizací 

v roce 2001. Významným přínosem ICF je skutečnost, že při vzniku zdravotního postižení 
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zdůrazňuje faktory prostředí. V rámci ICF jsou rozlišovány tři vzájemně propojené oblasti 

potíží spjatých s běžným fungováním člověka. Jedná se o: 

 poškození – pojímány jako vlastní tělesné dysfunkce nebo změny v tělesné struktuře, 

 omezení činnosti – vnímány jako potíže při výkonu běžných aktivit (např. hygiena, 

chůze apod.), 

 omezení účasti – chápány jako problémy člověka s jeho začleněním do běžných 

oblastí života společnosti (např. vzdělávání, trhu práce apod.). 

ICF definuje zdravotní postižení jako problémy, se kterými se člověk setkává na jedné nebo 

všech těchto výše uvedených úrovních. Používá také pojem zdravotní stav(y), který(é) 

definuje jako onemocnění, zranění či poruchy a odlišuje ho od pojmu poškození, které chápe 

jako snížení nebo změnu tělesné struktury a funkce čili důsledek nebo projev (symptom) 

zdravotního stavu. 

Zdravotní postižení je výsledkem interakce mezi zdravotním stavem a osobními faktory či 

faktory kotvenými v prostředí, ve kterém člověk žije. Mezi tyto faktory ICF řadí produkty a 

technologie, přirozené a umělé prostředí, podporu a vztahy, postoje společnosti, služby, 

systémy a strategie. Tyto faktory mohou působit stejně jako facilitátory, tak i jako bariéry. 

Kromě faktorů prostředí vymezuje ICF faktory osobního charakteru, jejichž nositelem je 

jedinec se zdravotním postižením. Jde především o motivaci a sebeúctu, které ovlivňují míru 

participace člověka ve společnosti. Následující schéma (Obr. 3.1) znázorňuje základní vztahy 

mezi výše popsanými konstrukty. 

 

Obr. 3.1Pojetí zdravotního postižení podle ICF 
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Dále ICF rozlišuje mezi osobními kapacitami jedince vykonávat běžné životní úkony a 

faktickou úrovní výkonů jednotlivých těchto činností. Toto odlišení umožňuje posoudit vliv 

faktorů prostředí, které mohou úroveň výkonu snižovat či zcela blokovat. 

Do komponenty aktivit (účasti, participace) ICF zahrnuje oblasti, jako je učení a používání 

znalostí, dorozumívání, pohyblivost, péče o sebe, život doma, mezilidské interakce a vztahy, 

komunitní, občanský a sociální život a další. 

Relativně jednodušší definici zdravotního postižení předkládá Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením (OSN, 2006). V její preambuli je uvedeno, že zdravotní postižení je 

pojem, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením 

a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do 

společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. 

Podle článku 1 této Úmluvy jsou osobami se zdravotním postižením pojímány ty osoby, které 

mají dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s 

různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními. Klíčovými znaky pro definici této skupiny občanů tedy 

jsou nerovnost následkem dlouhodobého postižení, které představují překážky zapojení do 

společnosti. 

V České republice se pro skupinu osob zdravotně postižených používají různé definice. 

Osoby se zdravotním postižením jsou definovány podle potřeb té které sociální soustavy 

nástrojů. Tomeš (2012) uvádí, že zatímco v zákoně o zaměstnanosti jsou tyto osoby označeny 

jako „osoby se zdravotním postižením“, v zákonech o důchodovém pojištění a o sociálních 

službách se pracuje spíše s označením jejich stavu, tedy s pojmy „dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav“ a „zdravotní postižení“ a „invalidita“. Přitom ve svém důsledku jde vždy o 

skupinu osob se zdravotním postižením. Rozdíl je v tom, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav se měří ztrátou způsobilosti k práci, zdravotní postižení se měří ztrátou způsobilosti starat 

se o sebe. Vzniká tak tendence měřit zdravotní postižení (míra ztráty) prostřednictvím 

„zdravotního znevýhodnění“ – tedy toho, co člověku zůstalo pro budoucnost, co se musí 

kompenzovat. Prvním pokusem v ČR v tomto smyslu je definice zdravotního postižení, resp. 

znevýhodnění ve spojitosti s dávkou „příspěvek na péči“. 

Zvláštní definici zdravotního postižení nepřinášejí ani právní předpisy z oblasti vzdělávání 

(zejména Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).  
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3.2 Ochrana lidských práv osob se zdravotním postižením 

Významnější podporu lidských práv osob se zdravotním postižením je možné datovat do 70. 

let 20. století. Hlavním průkopníkem v této oblasti byl subjekt mezinárodní sociální politiky 

Rada pro lidská práva Organizace spojených národů. V průběhu času se vnímání zdravotního 

postižení a přístup k lidem se zdravotním postižením výrazně posunul – od původního úsilí o 

uplatňování lidských práv ve vztahu k těmto osobám až k pochopení toho, že nikoliv samo 

postižení, ale zejména překážky v okolí znemožňují většině osob se zdravotním postižením 

plné uplatnění v pracovním i společenském životě (Kratochvílová a kol., 2012). 

První mezinárodní konference k tématu osob se zdravotním postižením se konala v Římě 

v roce 1971. Závěry z ní vzešlé významně podpořily rozvoj legislativy na ochranu osob se 

zdravotním postižením. Ve vznikajícím Evropském společenství se začala tato legislativa 

formovat již o deset let dříve, a to v podobě přijetí Evropské sociální charty (Rada Evropy, 

1961), která osobám se zdravotním postižením přiznává právo na přípravu k výkonu 

zaměstnání a na profesní a sociální readaptaci, a to bez ohledu na původ a povahu jejich 

postižení. Stanovuje rovněž jejich právo na pomoc při volbě zaměstnání. 

V následujícím období byl rok 1981 vyhlášen mezinárodním rokem osob se zdravotním 

postižením. Jeho výsledkem bylo přijetí Světového akčního programu činností týkajícího se 

zdravotně postižených osob. Tento program garantoval rovnost práv osob se zdravotním 

postižením a zdůrazňoval právo těchto osob účastnit se na společenském životě. Program 

formuloval nejdůležitější zásady v oblasti prevence a rehabilitace a potvrdil právo zdravotně 

postižených na stejné příležitosti, jaké mají ostatní občané. 

O období 1983–1992 se dnes často hovoří jako o „dekádě zdravotně postižených“, neboť v ní 

došlo k realizaci celé řady aktivit vztahujících se k této tématice. Významné bylo například 

přijetí Úmluvy o právech dítěte (OSN, 1989), která věnuje mimo jiné zvláštní pozornost 

dětem se zdravotním postižením (Kratochvílová a kol., 2012). 

Aktivity OSN vyústily na počátku 90. let v přijetí dokumentu Standardní pravidla pro 

vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (1993). Dokument v sobě 

zakotvuje silný morální a politický závazek států podniknout akci pro vyrovnání příležitostí 

osob se zdravotním postižením. V návaznosti na tuto strategii a na antidiskriminační článek 

Amsterodamské smlouvy (1999) vznikl materiál „Směrem k bezbariérové Evropě pro 

zdravotně postižené“ (2000), který byl podkladem k vytvoření Evropského akčního plánu 
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rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (2003) a jeho aktualizacím. 

Akcentovanými oblastmi akčního plánu byla dostupnost zaměstnání a stabilita v 

něm, celoživotní vzdělávání podporující zaměstnanost, přizpůsobivost, osobní rozvoj a 

aktivní občanství, využití nových technologií důležitých pro poskytování rovných příležitostí 

a bezbariérový přístup do veřejného prostředí potřebný pro získání zaměstnání a dosažení 

pracovní i sociální mobility. 

Na jednotlivé oblasti evropského akčního plánu pak dále navazovala rezoluce Rady Evropy 

pod názvem Podpora zaměstnanosti a sociální integrace osob se zdravotním postižením 

(2003) a Usnesení Rady ze dne 5. května 2003 o rovných příležitostech pro žáky a studenty s 

postižením v oblasti vzdělání a odborné přípravy. Oba jmenované dokumenty jsou zásadními 

pro politiku členských států EU v oblasti speciálního vzdělávání (Kratochvílová a kol., 2012). 

Poslední vrcholnou aktivitou v oblasti ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením 

bylo na mezinárodní úrovni přijetí Úmluvy o ochraně práv osob se zdravotním postižením 

(OSN, 2006), jejíž součástí je oblast práva na vzdělání. Česká republika reagovala na 

ratifikaci této úmluvy vytvořením Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením na období 2010–2014 (ČR, 2010), který obsahově i strukturou 

vychází z přijaté úmluvy.  

Kromě uvedené úmluvy a ostatních ratifikovaných dokumentů a smluv mezinárodního 

charakteru jsou práva osob se zdravotním postižením upravena v Ústavním zákoně č. 2/1993 

(Listině základních práv a svobod), přičemž další stěžejní oblasti života společnosti, resp. 

osob se zdravotním postižením jsou upraveny dalšími zákonnými a podzákonnými právními 

předpisy (např. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách apod.).  

3.3 Modely analýzy zdravotního postižení 

Člověk se zdravotním postižením se velmi často stává objektem péče, podpory a 

paternalistických zásahů. Pokud se však tento úhel pohledu, jak upozorňuje Michalík (2010), 

stane jediným, zkresluje se tím celkový obraz o životě a možnostech lidí s postižením jako 

svébytných osobnostech schopných aktivně utvářet svůj život.   
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Existující modely analýzy (také pojetí nebo vnímání) zdravotního postižení jsou poplatné 

historicko-kulturnímu kontextu doby, ve které se formovaly. Smyslem každého modelu je 

přinést vlastní definici postižení, vysvětlit proces jeho vzniku a také určit, kdo či co se na 

vzniku postižení podílí větší měrou. Logicky pak spojitost s konkrétním modelem 

předznamenává povahu následných legislativních a sociálně-politických opatření, a má tak 

přímý vliv na praktickou pomoc a podporu poskytovanou osobám se zdravotním postižením, 

úroveň jejich sociálního začlenění, a tím na kvalitu jejich života.  

Převládající model vnímání postižení v konkrétní společnosti přímo také určuje, které 

profesní disciplíny se budou na řešení této problematiky více podílet. Je-li postižení chápáno 

pouze jako přesně vymezený medicínský fenomén, je logické, že jeho sociální, kulturní, 

historické a politické aspekty zůstávají zpravidla opomenuty (Smart, 2009).  

Dle Olivera a Sapeyho (2006) modely zdravotního postižení nepřímo, však o to silněji 

ovlivňují postoje laické veřejnosti k této minoritě občanů a současně se významně podílejí na 

vytváření vlastního sebepojetí občanů se zdravotním postižením.  

Předmětem výkladu předloženého textu jsou dva krajní modely pojetí postižení – individuální 

a sociální, které reprezentují hlavní a do jisté míry protichůdné proudy v teoretických 

konceptech zdravotního postižení. 

 

3.3.1 Individuální (medicínský) model 

Individuální model pojetí postižení nahlíží na veškeré problémy, které lidé s postižením 

zažívají, jako na přímý důsledek jejich poškození (angl. impairment). V centru pozornosti tak 

stojí jednotlivec, který je nositelem a zároveň zdrojem vlastního postižení. Z tohoto důvodu je 

tento model analýzy nazýván jako individuální.  

V oblasti každodenního života se individuální model analýzy zdravotního postižení 

soustřeďuje na to, s jakými potížemi se člověk setkává (např. problémy při hygieně, 

stravování, bariérovost budov). Předmětem zájmu jsou tedy především funkční omezení 

(vyplývající z poškození) jednotlivce v podmínkách prostředí, ve kterém žije. 

Úkolem profesionála je buď mírnit samo poškození (zejm. úkol medicínských oborů), nebo 

pomáhat člověku vyrovnat se s nastalou situací a neměnnými podmínkami vnějšího prostředí. 

Typická je tedy zjevná orientace na patologii či jinou nedostatečnost, jejímž nositelem je sám 
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jedinec (Wright, 1991). V rámci takového pojetí může být postižení na základě diagnóz 

jednoduše klasifikováno, kvantifikováno, měřeno či jinak standardizováno.  

Přes neoddiskutovatelný přínos zdravotnických oborů v léčbě a prevenci zdravotních 

poškození, čelí individuální – medicínský model zjevné kritice. Jde zejména o skutečnost, že 

člověk a jeho situace jsou vnímány pouze v kontextu poškození, které utrpěl a za jeho vznik 

je odpovědný pouze tento jedinec. Je tak zcela opomíjen sociální rozměr postižení a v 

důsledku toho podceňováno zapojení ostatních nemedicínských profesí do prevence a 

eliminace jeho vlivu na život člověka.  Převládá orientace na dysfunkci a je nastolena 

uniformita poskytované léčebné péče bez ohledu na individuální potřeby, zdroje a preference 

dotyčného člověka (Smart, 2009). Adaptace na postižení je dále vnímána pouze jako 

záležitost jedince nikoli vnějšího prostředí, ve kterém žije (Oliver a Sapey, 2006). To se může 

následně stát zdrojem ignorance, diskriminace a předsudků na straně majoritní populace.  

 

3.3.2 Sociální (sociálně-politický) model 

Princip historicky mladšího, sociálního konceptu analýzy postižení spočívá v absolutním 

odklonu od důrazu kladeného na funkční omezení, která jsou vyvolána poškozením struktury 

či funkce těla. V nejširším slova smyslu lze říci, že se sociální model pojetí postižení 

zaměřuje zejména na ovlivňování ekonomických, environmentálních a sociokulturních bariér, 

se kterými se v běžném životě setkávají lidé, kteří jsou většinovou společností vnímáni jako 

jedinci s postižením (Oliver, 2004). Objektem intervenčních postupů přestává být tedy jedinec 

a jeho postižení, neboť do popředí zájmu se dostávají podmínky fyzického a sociálního 

prostředí, které jsou chápány jako hlavní zdroj znevýhodnění člověka s poškozením. 

Zdravotní poškození je přitom vnímáno jako nezbytný předpoklad vzniku postižení, nicméně 

mezi poškozením a postižením nevzniká žádná příčinná vazba. 

Jako výsledek působení nevhodného společenského uspořádání a podmínek chápe zdravotní 

postižení řada organizací chránící práva osob se zdravotním postižením (např. The Union of 

the Physically Impaired Against Segregation). Svým postojem dávají najevo, že znemožnění 

aktivní participace na běžných společenských aktivitách a naplňování přirozených sociálních 

rolí je nutné považovat za jednu z forem sociálního útlaku (UPIAS, 1976; Finkelstein, 2001).  
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Sociální model analýzy lze označit za produkt inkluzivně smýšlející společnosti, která chápe 

odlišnost každého svého člena jako přirozenou součást biologické diverzity. 

K plnohodnotnému zapojení všech jejich členů do sociálních aktivit a struktur rozvíjí taková 

společnost opatření, ze kterých nemají prospěch pouze jedinci „odlišní“ ale všichni bez 

rozdílu (např. bezbariérového prostředí, které umožňuje snadný a bezpečný pohyb nejen 

jedincům s poškozením pohybového aparátu).  

Nesporný přínos sociálního modelu pojetí postižení spočívá v tom, že nevnímá člověka 

s postižením jako někoho, kdo je nositelem problému či omezení, tzn., že přestává jeho situaci 

považovat za patologickou, a podporovat v něm tak jeho neschopnost a externí závislost. 

Důvodem toho, že je člověk omezen při výkonu každodenních činností, jsou především vnější 

sociální podmínky, jako je například bariérové fyzické prostředí (veřejné nebo soukromé), 

nedostupnost kompenzačních pomůcek, nereálná očekávání členů společnosti, neadekvátní 

sociální ochrana, uzavřenost vzdělávacích soustav a trhu práce apod. Tento znatelný odklon 

od biologických determinant vzniku postižení k sociálním přináší bohaté podněty pro náplň 

činnosti pomáhajících profesí. 

Přes obecně širší přijetí našel i sociální model analýzy zdravotního postižení své četné 

odpůrce. Kritickým debatám byla vystavena zejména tendence opomíjet biologickou 

determinaci postižení a popírat vnitřní prožitek spojený se vznikem poškození. Shakespeare a 

Watson (2001) tvrdí, že lidé jsou postiženi (angl. disabled) existencí sociálních bariér, ale také 

svými zdravotními dispozicemi, tedy biologicky. Podle zastánců sociálního modelu může 

zdravotní poškození samo o sobě vyvolávat jistá omezení, avšak netvoří vlastní podstatu 

postižení. Připouštějí, že lidé mohou prožívat vznik postižení jako osobní tragédii, nicméně 

tento prožitek má podle nich své kořeny v obecně sdíleném způsobu vnímání postižení, který 

je pěstován laickou i odbornou veřejností (Oliver a Sapey, 2006). 

Sociální model pojetí postižení je považován za nejnovější koncept disability studies (USA 

60. léta 20. století, Velká Británie 70. – 80. léta 20. století). Od svého zrodu pronikl do 

strategického myšlení řady institucí a organizací odpovědných za vytváření podmínek 

sociálního začleňování osob se zdravotním postižením. Má ovšem před sebou ještě dlouhou 

cestu předtím, než významněji pronikne do sociálního (inkluzivního) myšlení individuálních 

členů majoritní populace, a ovlivní tak vnímání a postavení osob se zdravotním postižením 

v běžném každodenním životě. 
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Závěrem je nutné podotknout, že sociální model je, stejně jako přístup individuální 

(medicínský), do jisté míry redukcionistický. Nicméně díky důrazu, který je kladen na 

sociální determinanty vzniku postižení, poskytuje zejména pro oblast sociální práce a 

ostatních pomáhajících profesí širokou a inspirativní teoretickou platformu, kterou z podstaty 

věci nemůže nabídnout přístup individuální (Šámalová, 2011). 

3.4 Vliv zdravotního postižení na sociální začlenění 

Vznik a existence zdravotního postižení zasahuje prakticky do všech stěžejních oblastí života 

člověka. Zdravotní postižení je proto legitimně považováno za sociální událost – tedy sociální 

situaci, jejíž důsledky aktivují prakticky všechny systémy sociální ochrany s cílem vytvořit 

takové podmínky, které umožní život člověka se zdravotním postižením v majoritní 

společnosti při zachování či obnovení všech jeho přirozených sociálních rolí. Výsledkem je 

tedy stav integrace, optimálně inkluze. 

Závažnost důsledků, které vznik zdravotního postižení vyvolávají, záleží na širokém spektru 

faktorů. V první řadě jde o charakter a míru vlastního zdravotního poškození, o dobu jeho 

vzniku a o prognózu jeho dalšího vývoje. Důležitou roli sehrávají i sociální charakteristiky 

typu úrovně vzdělání a dosažené kvalifikace, zbylých pracovních schopností, kvality 

přirozených podpůrných sociálních zdrojů, ale také i osobnostní předpoklady jedince 

vyrovnávat se s náročnými životními situacemi, vlastní motivovanost a odhodlání překonávat 

důsledky zdravotního postižení. Sociální postavení a vlastní sebepojetí osob se zdravotním 

postižením je dále významně formováno postoji majoritní společnosti k této skupině občanů.  

Je nesporné, že vznik zdravotního postižení má podstatný vliv také na psychiku a osobnost 

svého nositele, na charakter sociálních vztahů v rodině i k širšímu okolí a společnosti jako 

takové. Vzhledem k zaměření předložené práce je třeba zdůraznit především ty oblasti života 

člověka se zdravotním postižením, které nejúžeji souvisejí s kvalitou jeho sociálního 

začlenění. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální začlenění chápáno 

jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 

ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný.  
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Zdravotní postižení vede v první řadě ke ztrátě či snížení příjmů, tedy finančních prostředků 

sloužících k okamžitému zabezpečení základních životních potřeb člověka. Jejich 

nepostradatelnost se dále v důsledku potřeb vyplývajících ze zdravotního postižení podstatně 

prohlubuje (např. náklady na léky, pomůcky, upravené bydlení apod.). Občané se zdravotním 

postižením tak tvoří, a to i přes ochranu poskytovanou systémy sociálního zabezpečení, 

skupinu reálně ohroženou chudobou a následnou sociální izolací. Hlavním zdrojem 

finančního zabezpečení jsou pro osoby se zdravotním postižením invalidní důchody 

vyplácené ze systému důchodového pojištění. Výše těchto dávek, jak Tomeš (2010) 

připomíná, reflektuje chápání invalidity jako předčasného stáří nebo prodloužené nemoci 

(francouzské pojetí), což je pro jejich příjemce nevýhodné.  

Pro řadu zdravotních postižení je dále typická závislost na pomůckách, vybavení a z důvodu 

snížené soběstačnosti také na jiných fyzických osobách. Podpora poskytovaná pro tyto účely 

je integrální součástí systému zabezpečení osob se zdravotním postižením. Jejím zdrojem je 

především systém sociální pomoci, který vyplácí peněžité dávky určené pro zabezpečení 

těchto potřeb, přičemž předem počítá s finanční spoluúčastí žadatele o tyto dávky. 

Vzhledem ke zhoršenému přístupu ke vzdělání a následnému uplatnění na otevřeném či 

chráněném trhu práce se lidé se zdravotním postižením stávají doslova závislými na 

sociálních dávkách a službách, což nejen že značně omezuje jejich obecné životní možnosti, 

ale zároveň vytváří náklady pro jednotlivé systémy sociální ochrany a blokuje naplnění jejich 

potřeby smysluplné seberealizace a přirozeného kontaktu se sociálním prostředím. 

Nepřístupnost vzdělání je tak dle Tomeše (2011) významným činitelem přispívajícím ke 

vzniku tzv. sociální pasti.  

Přístup ke vzdělání, zejména k jeho vyšším úrovním, je v rámci předložené dizertační práce 

řešen z celé řady aspektů. Společně s profesní realizací je vzdělání rozhodujícím činitelem 

společenského uplatnění osob se zdravotním postižením. 

Zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením je významným, prakticky celosvětovým, 

problémem. Dokazují to výsledky různých na sobě nezávislých studií, které hovoří až o 50% 

zcela ekonomicky neaktivních občanů se zdravotním postižením. Další podstatnou část tvoří 

nezaměstnané osoby se zdravotním postižením (Michalík, 2010). Obecně nejrizikovějším 

faktorem zhoršeného přístupu na trh práce je hloubka postižení a jeho specifický druh 

(kombinované, mentální) a nízká či absentující kvalifikace. Podle Michalíka (2010) přistupují 
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k těmto faktorům „obecná“ riziková hlediska, jako je vyšší věk uchazeče o zaměstnání a 

dostupnost pracovního místa.  

Je rovněž nezpochybnitelným faktem, že přijetí uchazeče o zaměstnání se zdravotním 

postižením vytváří nároky i na samotného zaměstnavatele. Vyžaduje totiž ve většině případů 

vytvoření na míru šitých pracovních podmínek včetně úpravy pracovní doby. Stává se tedy 

otázkou, jaký rozsah opatření a z nich vyplývajících nákladů je zaměstnavatel ochoten nést, 

když chce takového uchazeče přijmout do pracovního poměru. 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti požívají osoby se zdravotním postižením na 

trhu práce zvýšenou ochranu s cílem zabezpečit jejich maximální možnou zaměstnatelnost. 

Aplikovaná opatření jsou cílena jak na osoby se zdravotním postižením v podobě cílené 

pracovní rehabilitace a vytváření chráněných pracovních míst, tak také na vlastní 

zaměstnavatele. V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením musí zaměstnavatelé 

naplňovat řadu povinností. Na druhou stranu mají možnost za předem daných podmínek 

čerpat dotace na pracovní místa obsazovaná uchazeči se zdravotním postižením. Stěžejní 

povinnost zaměstnavatelů spočívá v povinném podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, která prozatím má svoji alternativu v podobě náhradního plnění. Ukazuje se, že 

zaměstnavatelé raději přispívají do státního fondu a tyto náklady si pak zúčtují do ceny svých 

služeb a výrobků (Tomeš, 2011). 
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4 Vzdělanostní nerovnosti 

Vzdělání má moc nerovnosti překonávat i vyvolávat, což má své vážné důsledky pro 

formulaci vzdělávací politiky ve společnosti, která si klade za cíl samu sebe vytvářet jako 

společnost znalostní (Kopecký, 2006, s. 75). 

V demokratických zemích se proto na vzdělávací soustavy vyvíjejí dva druhy požadavků.  

Jedná se zejména o poskytování vysoce kvalitního vzdělání a zároveň o to, aby toto vzdělání 

bylo distribuováno spravedlivě všem podle jejich možností a schopností.  Oba dva tyto 

požadavky jsou logické. Zvyšování kvality vzdělání je spojováno s rostoucími požadavky na 

rozvoj lidských zdrojů, vědy, výzkumu a produkci vědění. Slouží také jako základ znalostní 

společnosti a prostředek ekonomické konkurenceschopnosti. Na druhou stranu spravedlivý 

přístup ke vzdělání je nutný předpoklad sociální soudržnosti, a stává se tak nejdůležitějším 

cílem vzdělávacích politik všech vyspělých zemí (Grégr, 2006, s. 21).  

4.1 Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání 

Ve vzdělání se prosadil koncept spravedlivosti především jako koncept rovnosti příležitostí či 

rovnosti šancí. Spravedlivost je tedy chápána jako jistý druh rovnosti, ale je otázkou, jaké 

rovnosti máme na mysli nebo jaké vzdělanostní nerovnosti považujeme za přijatelné a které 

již jako nespravedlivé (Grégr, 2010, s. 23). Na obecné úrovni lze tak rozlišit tři úrovně 

spravedlnosti ve vzdělání neboli konceptů rovných příležitostí ve vzdělávání. Jde o rovnost 

v přístupu ke vzdělání, rovnost podmínek ve vzdělávání a rovnost výsledků ve vzdělávání.  

Rovný přístup ke vzdělání je zakotven v Listině základních práv Evropské unie (čl. 14) a 

v Listině základních práv a svobod ČR (Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální a kulturní práva, 

čl. 33). Historické zkušenosti ovšem dokazují, že nestačí pouze garantovat rovný přístup k 

„nějakému“ vzdělání, je nutné totiž zajistit přístup ke vzdělání, jehož jednotlivé varianty 

budou nabývat srovnatelné kvality.  

Hovoříme následně tak o rovnosti podmínek vzdělávání (tzv. equality of treatment nebo 

equality of means). Podle Grégra (2006, s. 22) rovnost podmínek akceptuje nerovnosti, pokud 

jsou výsledkem závodu ve stejných podmínkách a při dodržení stejných pravidel. Toto pojetí 

má tak podle autora nejblíže k meritokratickému principu, který za spravedlivé považuje 

všechny nerovnosti, které jsou způsobeny pouze schopnostmi jedince a jeho vynaloženým 
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úsilím. Vymezení a identifikace osobních zásluh jedince ovšem naráží na svoji nezměrnou 

vágnost, která se stává klíčovým předmětem kritiky meritokratického principu. 

Z kritiky meritokracie tak vyrůstá třetí pojetí rovných příležitostí ve vzdělávání – rovnost 

výsledků. Podle amerického sociologa Daniela Bella, ze kterého Grégr (2006, s. 22) čerpá, by 

sociální spravedlnost neměla být chápána jako rovnost na startovní čáře, ale jako rovnost 

v cíli, nikoli tedy rovnost příležitostí, ale rovnost výsledků. Ovšem ani tento koncept, jak by 

se mohlo zdát, nevylučuje přítomnost nerovností. Není totiž možné ani žádoucí, aby všichni 

žáci ukončili vzdělávání se stejným rozsahem znalostí a stejnou úrovní získaných dovedností 

a kompetencí. Požadavek na rovnost výsledků je tedy formulován v podobě cílů, a to 

takových, aby každý žák dosáhl určitého funkčního minima. Důraz je kladen na základní 

dovednosti či klíčové kompetence, které má škola rozvíjet a které by si měl v rámci 

formálního vzdělávání osvojit každý žák. Pokud se tak nestane, je na vině systém, neboť 

každý žák se může učit, ovšem potřebuje k tomu mnohdy jinou cestu (Grégr, 2006, s. 24). 

Důraz kladený na rovnost výsledků může vést k zavádění opatření, která lze v řadě případů 

označit jako pozitivní diskriminaci (také afirmativní akci), která umožňuje znevýhodněným 

žákům dosáhnout požadovaných cílů. 

Grégr (2006, s. 26) podotýká, že přestože hovoříme o rovnosti příležitostí, nemáme na mysli 

rovnost jako cíl, ale spíše mechanismy vyrovnávání. Nejde tedy o to dosáhnout úplné 

rovnosti, ale spíše snížit nespravedlivé nerovnosti. Koncept rovných příležitostí se tedy spíše 

než k ideálu rovnosti jako konečnému cíli blíží k ideálu spravedlnosti jako prostředku 

fungování státu a společenských institucí, tedy i vzdělávání. 

Z výše popsaných pojetí rovnosti příležitostí se odvíjejí různé způsoby operacionalizace a na 

ně navazující způsoby měření těchto spravedlivostí ve vzdělávání. Používání indikátorů ke 

sledování různých sociálních systémů, tedy i vzdělávání, a jejich zakomponování do procesů 

tvorby vzdělávacích strategií a politik na národní a mezinárodní úrovni je dnes považováno za 

zcela samozřejmé (Grégr, 2010, s. 29) 

4.2  Sociologické teorie vzdělanostních nerovností  

Hledání zdrojů vzdělanostních nerovností se stalo předmětem velkého množství teoretických i 

empirických studií. Od samého počátku poválečné demokratizace vzdělávací politiky se 
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rozvíjí intenzivní bádání o tom, jak mohou příslušníci jednotlivých sociálních vrstev 

profitovat z otevření přístupu na střední a vysoké školy (Keller a Tvrdý, 2008, s. 48). Od 

poloviny 20. století se tak rozvíjí řada teoretických modelů, které se snaží vysvětlit mobilitní 

procesy a roli vzdělání v nich. 

Nejčastěji se v pracích sociologů setkáváme s pojetím spravedlnosti blízkým meritokratické 

myšlence. Základním přístupem je tak hledání odpovědi na otázku, nakolik školní vzdělávání 

oceňuje žáky pouze na základě jejich schopností a úsilí (Grégr, 2006, s. 31).  

Hlavní spor je veden o to, jak podotýkají Keller a Tvrdý (2008), zda vůbec existuje něco jako 

nerovnost šancí na vzdělání a pokud ano, zda se s postupem doby prohlubuje, anebo spíše 

zmírňuje. Formují se tak dva hlavní protichůdné teoretické proudy. V prvním z nich je škola 

identifikována jako instituce, která umožňuje vzestupnou sociální mobilitu jedince. Opačný 

přístup představují teorie, které tvrdí, že škola je instituce, která přispívá k mezigenerační 

reprodukci vzdělanostních nerovností.  

Klasickým příkladem koncepce, jež konstatuje, že vzdělání může být nástrojem zmírňování 

sociálních nerovností a současně nástrojem vzestupné sociální mobility, je dílo, které vytvořili 

Peter M. Blau a Otis D. Duncan a jehož základní myšlenky shrnuli ve své práci The American 

Occupational Structure (1967). V provedeném výzkumu potvrdili, že vzdělání hraje klíčovou 

roli v procesu dosahování sociálního statusu. Podařilo se jim rovněž prokázat, že v americké 

společnosti není dosažené vzdělání výrazně podmíněno rodinným zázemím.  

Na základě těchto zjištění Blau a Duncan formulovali tzv. modernizační teorii, která je 

postavena na myšlence, že v podmínkách průmyslové společnosti se bude s růstem poptávky 

po výkonu vliv sociálního původu při výběru školy stále více stírat. Individuální schopnosti 

každého budou při výběru školy a poté při získání zaměstnání hrát do budoucna stále 

významnější roli ve srovnání se sociálním původem uchazeče (Keller a Tvrdý, 2008, s. 48). 

O další významné rozšíření Blau-Duncanova modelu se zasloužili sociologové R. M. Hauser 

a W. H. Sewell. Jejich optika, která je, jak Keller a Tvrdý (2008) komentují, více 

metodologicky propracovanější, přisuzuje velkou úlohu při dosahování vzdělání především 

vzdělávacím aspiracím žáků a studentů vytvářeným zejména rodiči, širší komunitou a také 

učiteli. Vzhledem k tomu, že zásadními proměnnými, které působí na úspěšnost žáků a 

studentů, jsou mentální schopnosti (aspirace, hodnoty, očekávání, schopnosti apod.) a vlivy 

sociálního charakteru, je tento přístup nazýván jako sociálně-psychologický model nebo také 
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model Wisconsinský. Sociální původ žáka či studenta působí na charakter jeho vzdělání právě 

pouze prostřednictvím pěstování vzdělanostních aspirací a vytvářením příznivějšího 

(podnětnějšího) prostředí, ve kterém se lépe rozvíjejí nejen jejich kognitivní schopnosti 

(Grégr, 2006). 

Protikladem k výše prezentovaným teoretickým koncepcím jsou teorie vzdělanostní 

reprodukce, které vycházejí z předpokladu, že vzdělanostní nerovnosti se v čase nezmenšují a 

jsou poměrně stabilní. Podle Kellera a Tvrdého (2008) je předmětem těchto opozičních směrů 

také diskuze o tom, do jaké míry je samotná škola odpovědna za reprodukci vzdělanostních 

nerovností a do jaké míry na ně působí faktory přicházející ze širšího sociálního prostředí.  

Teorie vzdělanostní reprodukce předpokládají, že rodina si vždy najde nějakou cestu, jak 

zajistit svým potomkům stejné místo ve stratifikačním systému, jako zastávají oni, nebo 

pozici ještě lepší (Grégr, 2006, s. 34). Mezi nimi lze rozlišit teorie sociální reprodukce a teorie 

kulturní reprodukce.  

Teorie sociální reprodukce reprezentují radikální neomarxisté, jakými jsou například L. 

Althusser (1971), S. Bowles a H. Gintis. Tito autoři považují vzdělávací systém za hlavní 

nástroj kapitalistické společnosti k udržení jejího třídního řádu. Úkolem školy je podle nich 

připravit žáka na pracovní pozici, která je však předem determinována jeho třídním původem. 

Součástí školní socializace je vedle osvojení patřičných znalostí a dovedností také ztotožnění 

se s pozicí v třídním systému (Grégr, 2006, s. 35).  

Keller a Tvrdý (2008, s. 49) dále upozorňují na dva francouzské sociology vzdělávání – 

Christiana Baudelota (1938) a Rogera Estableta (1938). Ti ve svém společném díle 

konstatovali úzký vztah mezi fungováním školy a převládajícími sociálními poměry. Škola je 

podle nich nástrojem panství vládnoucích tříd. Nerovnost je podle nich produktem samotného 

vzdělávacího systému, který konstruuje takovou koncepci vědění, znalostí a inteligence, jež 

jisté žáky diskriminuje a jiné zvýhodňuje. Keller a Tvrdý (2008, s. 49) dále uvádějí, že 

s příchodem tzv. nové sociologie vzdělávání se pohled vyhraňuje ještě radikálněji. Škola už 

není považována za faktor pokroku, ale za vysoce problematickou instituci, protože žákům a 

studentům vnucuje dominantní kulturu, aby reprodukovala existující poměry v třídní 

společnosti se všemi jejich nerovnostmi. 

Teorie kulturní reprodukce vysvětlují přetrvávání sociální struktury z generace na generaci 

pomocí konceptu „kulturního kapitálu“. Jeho významným představitelem byl francouzský 
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sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002), o jehož přispění na poli sociologie vzdělávání bylo již 

stručně pojednáno v podkapitole 2.1.4. 

Autorovy názory na vzdělanostní reprodukci jsou shrnuty v jeho díle La Reproduction (1970). 

Školu pojímá Bourdieu jako instituci, která využívá své částečné autonomie k tomu, aby 

potvrzovala sociální nerovnosti, které vznikají nezávisle na ní a mimo ní. Sociálně 

determinované nerovnosti pojímá jako přirozeně dané. Škola tak nevybírá nejkompetentnější. 

Dává vyniknout těm, kdo nejlépe odpovídají kritériím dominantní skupiny (Keller a Tvrdý, 

2008). Bourdieu se tak dostává do ostré názorové polemiky s myšlenkami a odkazem Émila 

Durkheima, který pojímal školu jako neutrálního nositele společenských obsahů (dále viz 

podkapitola 2.2.1). 

Za clonou nestrannosti tak škola reprodukuje a legitimizuje zděděná privilegia (zděděný 

kulturní kapitál) příslušníků vyšších společenských vrstev. Za hlavní nástroj přeměny 

existujících mocenských vztahů označuje Bourdieu působení učitelů. Tuto činnost však je 

škola schopna dovedně zakrývat (Bourdieu a Passeron in Keller a Tvrdý, 2008).  

O rozvoj teorií kulturní reprodukce se také zasloužil Angličan Basil Bernstein (1924-2000) 

svou teorií jazykových kódů. O autorovi a jeho díle bylo také již pojednáno v podkapitole 

2.1.4. 

Nejnovějším teoretickým pokusem o vysvětlení přetrvávající třídní nerovnosti v šancích na 

dosažení vyššího vzdělání v moderních industriálních společnostech, kterým výklad 

sociologických teorií uzavřeme, je teorie racionálního jednání, kterou formuloval v roce 

1996/7 John Goldthorpe a Richard Breen. Jejich teoretická koncepce vychází z pozic 

metodologického individualismu, pro nějž je základní jednotkou sociologického zkoumání 

jednotlivec a individuální akce, nikoli společnost. Do úvah o sociálních nerovnostech se tak 

dostává zcela nový prvek, kterým je zohlednění subjektivní dimenze v podobě různého 

očekávání a různě vysokých vzdělanostních aspirací studentů z odlišného sociálního 

prostředí.   

Za primárního protagonistu tohoto přístupu je znovu považován francouzský sociolog 

Raymond Boudon (1934-2013), podle něhož jsou na rozdíl od Bourdieua existující nerovnosti 

v oblasti vzdělání dané v prvé řadě důsledkem individuálních voleb samotných aktérů, tedy 

žáků a jejich rodičů. Boudon (1974) tvrdí, že příslušníci nižších společenských vrstev 

dokážou kalkulovat, jak velké investice do vzdělání, a tedy jak velký sociální vzestup si 
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mohou dovolit. Boudon tak pojímá vzdělávací systém jako „trh“, na kterém účastníci 

vzdělávání v rovině sociální, finanční a psychické zvažují budoucí výhody a nevýhody 

plynoucí z možných voleb školy a studovaného oboru. Zároveň zvažují rizika spojená 

s různými typy studia. 

Do zvažování výhod a rizik vstupují i nejrůznější sociální vlivy, které se odvíjejí od 

sociálního postavení účastníka vzdělání a jeho rodiny. Například studium na univerzitě 

nepřináší stejný prospěch studentům z bohatých rodin jako těm z nižších vrstev, pro něž 

představuje studium vyšší přínos v porovnání se sociální situací jejich rodičů. Zároveň však 

studenti ze skromnějších poměrů přikládají ve svém rozhodování větší váhu riziku neúspěchu 

než očekávanému výnosu (Keller a Tvrdý, 2008, s. 52). Boudonova koncepce nerovností je 

tak důkazem toho, že vlastní hodnota vzdělání úzce souvisí se sociálním prostředím. Nižší 

vrstvy oceňují význam vzdělání méně než vrstvy vyšší. To je jeden důvodů, proč motivace 

studovat v průměru klesá s klesajícím sociálním původem.  

Při výkladu teorií reprodukce nerovností ve vzdělávání nesmíme zapomínat na to, že i vlastní 

vzdělávací systém může svými prvky reprodukci nerovností posilovat nebo naopak 

zmírňovat. Hovoříme tak o „institucionální zakotvenosti vzdělanostních nerovností“, což 

znamená, že stratifikační proces na úrovni společnosti je pevně spojen se strukturou 

vzdělávacího systému (Grégr, 2006). Autorem identifikace těchto klíčových prvků neboli 

charakteristik vzdělávacích systémů je Jutta Allmendinger, jejíž dílo dále rozpracoval Alan C. 

Kerckhoff (Veselý a Matějů, 2010). Jedná se o standardizaci, stratifikaci a míru specifické 

přípravy na povolání. 

Standardizace vyjadřuje, do jaké míry je poskytované vzdělání jednotné a uniformní v daném 

vzdělávacím systému, tzn., do jaké míry podléhá určitým centrálně stanoveným standardům. 

J. Allmendinger (převzato z Veselý a Matějů, 2010, s. 48) měla na mysli zejména 

geografickou standardizaci, tj., do jaké míry jsou aspekty jako příprava učitelů, kurikulum, 

výstupní certifikáty či financování jednotné v různých regionech a nakolik záleží na 

konkrétních poskytovatelích. 

Stratifikace představuje míru, v jaké vzdělávací systém využívá různých proudů vzdělávání 

(vnější diferenciace), z nichž jeden může být charakterizován jako akademický s vyšší prestiží 

a druhý jako neakademický, či zbytkový. S vnější diferenciací se setkáváme již na úrovni 

nižšího sekundárního vzdělávání (Grégr, 2006, s. 39). 
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Míra specifické přípravy na povolání je vyjádřením míry specializace různých programů a 

typů škol, které připravují pro konkrétní profesi. Vztahuje se k podílu studentů, kteří opouštějí 

vzdělávací systém připraveni pro konkrétní profesi (Grégr, 2006, s. 39).  

4.3 Přístupnost terciární úrovně vzdělávání 

Koncept „rovných příležitostí“ ke vzdělání (angl. equal educational opportunity) nabýval 

v různých dobách a různých společnostech odlišných významů. Zatímco v rozvojových 

zemích stále není zajištěn přístup všech dětí k základnímu vzdělávání, ve vyspělých zemích 

řeší vzdělávací politiky především otázku rozšíření přístupu ke vzdělávání na úrovni terciární 

(Grégr, 2006, s. 22). 

Čím významnějším zdrojem sociálního vzestupu a životního úspěchu vysokoškolské vzdělání 

v dané společnosti je, tím větší důraz se klade na to, aby přístup k němu byl spravedlivý a 

otevřený. A nejde přitom jen o to, jak upozorňuje Veselý a Matějů (2010, s. 69), jak velká 

část populace má šanci takové vzdělání získat, ale zejména o to, z jakých důvodů je určitým 

skupinám obyvatelstva terciární vzdělávání otevřené více než jiným.  

 

4.3.1 Specifika vzdělávání na terciární úrovni  

Terciární sektor vzdělávání představuje nejvyšší formu běžně dostupného vzdělávání v České 

republice. Vysokoškolské vzdělávání poskytují tradičně vysoké školy, a to na úrovni 

bakalářské, magisterské a doktorské. Subjekty terciárního sektoru jsou také vyšší odborné 

školy poskytující prakticky zaměřené vzdělávání. Vyšší odborné vzdělávání poskytují také 

konzervatoře. Pro účely našeho výkladu budeme pojednávat pouze o vysokých školách jako 

základních součástech terciární úrovně vzdělávání, které zásadně ovlivňují vývoj celého 

systému terciárního vzdělávání.  

Vysoké školy jsou samosprávnými vzdělávacími subjekty a do jisté míry jsou nezávislé na 

státu, byť podmínky jejich fungování reguluje stát zákonem (Zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách). Vysokoškolský zákon zajišťuje vysokým školám značnou autonomii, 

samosprávnost a akademické svobody. Vysoká škola je řízena vnitřními demokratickými 

mechanismy, na nichž značnou měrou participují i sami studenti. 
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Vysoké školství sehrává svou povahou ve společnosti celou řadu funkcí. Explicitně a názorně 

tyto funkce vymezuje Jeanne H. Ballantine (2001). V první řadě pojímá vysokou školu jako 

komunitu, tedy společenství lidí, kteří jsou na sobě závislí, sdílejí společné hodnoty a cíle a 

mají mezi sebou rozděleny jednotlivé pracovní úkoly. Univerzity/vysoké školy jsou tak 

komunitami, které jsou vedeny stanoveným akademickým programem, kotveny v daném 

společenském prostředí a mají centralizovanou správu a řízení. Výsledkem jejich činnosti je 

poskytování řady různorodých služeb.  

Ballantine (2001) uvádí dvě základní funkce vysokého školství – výuku a výzkum – funkce, 

které se navzájem podmiňují a ovlivňují a jedna bez druhé by nemohly existovat. Autorka 

ovšem upozorňuje na kontraverzi mezi akademickými a komerčními funkcemi vysokých škol.  

Obsahový rámec terciárního vzdělávání, jak podotýká Prudký et al. (2010), vytváří tzv. 

společnost vědění (angl. knowledge society), jejíž základní myšlenku shrnuje Veselý (2004, s. 

434) následujícím způsobem: zatímco základními konstitutivními prvky moderní společnosti 

byl fyzický kapitál, množství lidské práce a průmysl (odtud pak pojmenování „průmyslová“ 

nebo „kapitalistická“ společnost), v současné době jsme svědky transformace ke společnosti, 

ve které se vědění stává dominantní produktivní silou, důsledkem čehož se následně zásadně 

mění i veškeré společenské instituce.  

Petrusek ve svém díle Společnosti pozdní doby (2006, s. 408–9) ovšem připomíná, že na 

nějaké formě vědění je postavena každá společnost. Liší se od sebe způsobem, jímž je vědění 

produkováno (zda je v dané společnosti např. institucionalizovaná věda), distribuováno (míra 

otevřenosti vzdělávacího systému) a aplikováno (zda a jak je propracované, v jakých 

oblastech a s jakými nástroji).  

V teoretické reflexi na druhou stranu Veselý (2004) upozorňuje, že koncept společnosti 

vědění byl a je užíván v mnoha různých kontextech a z různých důvodů, v důsledku čehož 

trpí značnou vágností. Autor současně pojednává o ekonomických aspektech společnosti 

vědění a uvádí termín „ekonomika založená na znalostech“, jejímž základem je právě 

produkce vědění. 

České vysoké školství prošlo od pádu komunistického režimu v roce 1989 zásadními 

změnami, jejichž výsledkem je aktuální stav vysokého školství. Největší změnou byl a je 

nárůst počtu studujících, který se od počátku 90. let již více jak ztrojnásobil. Podle priorit 
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Evropské unie do roku 2020 má 40% občanů do 35 let mít vysokoškolské vzdělání. Je to 

označováno jako cesta, jak v Evropě zachovat dosaženou kvalitu života (Tomeš, 2010). 

Z pohledu studentů tento nárůst znamená výrazné otevření příležitostí studovat, poptávka po 

studiu ovšem vzrostla ještě rychleji než kapacita škol a právě neuspokojená poptávka po 

studiu zůstává jedním z hlavních témat současných diskuzí (Prudký et al., 2010).  

 

4.3.2 Expanze terciárního vzdělávání 

Zásadní změnu ve většině vyspělých zemí přináší druhá polovina 20. století, kdy úplného 

středního vzdělání dosahuje naprostá většina příslušných věkových kohort a klíčem k většině 

profesí, které jsou spojovány s životním a zejména ekonomickým prospěchem, se stává 

vysokoškolské vzdělání. V této fázi získává terciární vzdělávání masový charakter (Veselý a 

Matějů, 2010, s. 68). 

Expanze neboli masifikace terciárního vzdělávání, tedy přechod elitního vysokoškolského 

vzdělávání přes masové až po univerzální, tak představuje významnou vývojovou linii 

vysokoškolského vzdělávání. Koncepci postupných transformací moderních vysokoškolských 

systémů skrz tyto tři fáze popsal a analyzoval na začátku 70. let profesor Martin Trow (1926–

2007), uznávaný odborník v oblasti veřejné politiky na kalifornské univerzitě v Berkeley.  

Jelikož proces expanze vysokoškolského vzdělávání velmi úzce souvisí s rostoucími 

příležitostmi na vstupu do této úrovně vzdělávání a dotýká se tak logicky i skupin jinak 

znevýhodněných, pojednáme o jeho charakteru podrobněji.  

Trow (1997, 2005) identifikuje tři vývojové fáze v procesu masifikace vysokoškolského 

vzdělávání. Jedná se o fázi elitní, masovou a fázi univerzální. Rozlišujícím znakem mezi 

těmito fázemi je podíl studujících v příslušné věkové kohortě, přičemž v elitní fázi vývoje je 

touto hranicí 15% studujících, v masové fázi je to pak 30 – 50% studujících a ve vrcholné 

univerzální fázi terciárního vzdělávání jde o více jak 50% studujících v definované věkové 

skupině.  

Trow (1997, 2005) definuje jednotlivé fáze vývoje vysokého školství jako weberovské ideální 

typy. Status ideálního typu v tomto případě znamená, jak uvádí Pabian (2008), že slouží jako 

analytický rámec, který umožňuje komplexní porozumění situaci a problémům konkrétních 

systémů terciárního vzdělávání. 
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Trow (1997, 2005; Pabian, 2008) identifikoval deset oblastí, ve kterých dochází v důsledku 

narůstajícího počtu studujících na vysokých školách k významným změnám. Jedná se o: 

 vnímání přístupu k terciárnímu vzdělávání: elitní fáze je typická vnímáním 

vysokoškolského vzdělání jako privilegia pro nejnadanější, masová fáze pak chápe 

toto vzdělání jako právo všech, kdo splní podmínky pro vstup, v univerzální fázi pak 

studium představuje povinnost pro všechny příslušníky zejména vyšších sociálních 

vrstev;  

 funkce vysokého školství: jeho smyslem v elitní fázi bylo formování úzké politické a 

profesní elity soustředěné v rozhodovacích pozicích a některých profesích (např. 

lékařství, právo), v masové fázi se rozšiřuje spektrum profesí, které vyžadují 

vysokoškolské vzdělání, v univerzální fázi se studiem na vysoké škole obecně zvyšuje 

adaptabilita populace na neustálé sociální a technologické změny;  

 kurikulum a formy výuky: v elitní fázi vysokoškolské studium odráží akademické 

představy o obsahu příslušné disciplíny, formou výuky je seminář, v masové fázi se 

základem výuky stává přednáška a obsah výuky je méně strukturovaný a jejím cílem 

je předávání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání, v univerzální fázi 

se kompetence vytvářet si kurikulum ve značné míře přenáší na studenta, do výuky 

pronikají prvky distanční výuky;  

 studentskou kariéru: v elitní fázi bylo vysokoškolské studium započato prakticky 

ihned po absolvování střední školy za významné podpory rodičů, v masové fázi se 

vytváří prodleva mezi střední a vysokou školou, a to často již s nabytými zkušenostmi 

ze zaměstnání, kterému se studenti věnují souběžně se studiem, v univerzální fázi se 

hranice mezi studiem, zaměstnáním a dalšími životními dimenzemi stále více 

rozvolňují; 

 institucionální diverzitu a charakteristiky institucí: elitní vysokoškolské systémy 

bývají velmi unifikované, univerzity bývají malé a vzájemně si podobné, její členové 

sdílejí společné hodnoty, v masové fázi vznikají neuniverzitní vzdělávací instituce a 

narůstají i původní tradiční univerzity, v univerzální fázi je akademická komunita jen 

velmi volně oddělena od okolního světa, což vede k definitivnímu rozpadu 

hodnotového konsensu akademické obce i pocitu sounáležitosti se školou;  

 rozhodovací mechanismy: v elitní fázi je rozhodování v rukou elity složené 

z jednotlivců – rektorů nejvýznamnějších univerzit a vysoce postavených státních 
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úředníků a rozhodnutí bývají činěna při neformálních setkáních, v masové fázi se 

setkáváme se standardním politickým vyjednáváním a rozhodováním v legislativních 

a exekutivních institucích, rozšiřuje se tak okruh osob kompetentních k rozhodování, 

v univerzální fázi již většina populace získala zkušenost s terciárním vzděláváním, a 

tudíž se rozšiřují řady veřejnosti zainteresované na rozhodování;  

 standardy kvality: v elitní fázi spočívá vysokoškolské vzdělání v dosažení vysoké 

úrovně akademických znalostí, které jsou sdíleny napříč univerzitami, v masové fázi 

dochází k rozrůzňování akademických standardů, které už nejsou společné pro 

všechny instituce, přechodem do univerzální fáze se vysokoškolské vzdělání 

přizpůsobuje různorodé studentské populaci; 

 kritéria pro vstup do terciárního vzdělávání: v elitní fázi byla kritéria pro vstup na 

vysokou školu převážně akademická a meritokratická, v masové fázi jsou 

meritokratická pravidla doplněna o kritéria neakademická, jejichž cílem je snižování 

nerovných příležitostí v přístupu ke studiu, univerzální fáze je typická volným 

přístupem, jedinou podmínkou je zájem studovat, dochází k dalšímu vyrovnávání 

vzdělávacích příležitostí prostřednictvím zvyšování vzdělanostních aspirací u skupin 

tradičně vyloučených;  

 akademickou správu: v elitní fázi není vyžadována administrativní a manažerská 

příprava vyučujících, v masové fázi dochází k její postupné profesionalizaci, 

v univerzální fázi je správa soustředěna pouze v rukách osob s příslušnou profesní 

kvalifikací; 

 vládnutí v rámci institucí: pro elitní instituce je typická volená akademická 

samospráva vykonávaná „akademickou oligarchií“ (profesory), podíl na vládnutí 

v masové fázi získávají mladší vyučující a také studenti, dochází také k oslabení 

akademické samosprávy v důsledku posilování pravomocí státu, v univerzální fázi se 

v důsledku rozpadu hodnotového konsensu vnitřní vládnutí významně „politizuje“ a 

stává se střetáváním nejrůznějších zájmových skupin a současně pokračuje posilování 

pravomocí státu vůči vysokým školám.  

Podle Brennena (2004) přechod k masovému terciárnímu vzdělávání (15-50%) vyžaduje, aby 

v zájmu naplnění rovných příležitostí vedle meritokratických principů výběru působily i 

programy kompenzující sociální znevýhodnění. Přechod do fáze univerzálního přístupu (nad 

50%) však vyžaduje zcela jiné pojetí jak přístupu, tak výběru: přístup musí být v principu 
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velmi otevřený a důraz se klade na vyrovnávání skupinových šancí na dosažení terciárního 

vzdělávání, přičemž skupiny jsou definovány jak sociálně, tak etnicky, kulturně či 

národnostně. Nutno dále podotknout, že se jedná i o skupiny občanů definované povahou 

jejich zdravotního stavu. 

I přes obecné přijetí, které se Trowově koncepci dostalo, je nesporné, že nepostihuje všechny 

aspekty vývoje vysokého školství. Pabian (2008) zdůrazňuje především absenci témat jako je 

financování terciárního vzdělávání, věda a výzkum, nerovnosti v přístupu k terciárnímu 

vzdělávání a návratnost či výnosy terciárního vzdělání. Přesto však autor podotýká, že se 

jedná o mimořádně užitečný koncept, a to právě proto, že tato absentující témata jsou do něj 

jednoduše integrovatelná jako rozšíření či doplnění stávajících dimenzí transformací od 

elitního k masovému a univerzálnímu terciárnímu vzdělávání. 

 

4.3.3 Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání  

Základní dimenzí, na které se odehrávají diskuze o rovném přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání, jsou sociální diference uchazečů o studium. Máme na mysli především vliv 

dosaženého vzdělání rodičů, diference genderové, socioekonomické charakteristiky rodiny 

uchazeče, vliv absolvované střední školy a další (Matějů a Straková, 2006; Matějů et al., 

2010; Prudký et al., 2010; Simonová, 2011 a další).  

Faktory, které ovlivňují průběh vzdělanostních trajektorií, jsou velmi různorodé. Bývá proto 

velmi složité je identifikovat a následně stanovit sílu jejich vlivu (Simonová a Soukup, 2010).  

Vliv sociálního původu je podle Boudona (1974) možné rozložit na působení vlivů 

primárních a sekundárních. Primární vlivy představují genetický přenos inteligence a 

studijních předpokladů, materiální podmínky či socio-kulturní (socializační) faktory, které 

působí na výkonnost. Sekundární faktory ovlivňují rozhodnutí studenta o další vzdělávací 

dráze při využití jemu/jí dostupných zdrojů. Tato rozhodnutí jsou ovlivněna rodiči, spolužáky, 

školou stejně jako společenskými faktory. Sekundární vlivy si tak můžeme představit jako 

působení internalizovaných hodnot přikládaných v rodině dosažení co nejvyššího vzdělání.  

Vzdělanostní dráhu jedince ovlivňují ovšem i faktory strukturního charakteru (Simonová a 

Soukup, 2010). Jde o omezení, která vytváří vzdělávací systém směrem k jednotlivým 

sociálním třídám. Jejich překonávání může být sice možné, ale v souladu s teorií racionálního 

jednání vede jedince k poměřování nákladů a výnosů, které nejsou pro všechny třídy totožné 
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(Goldthorpe, 1996; Breen a Goldthorpe, 1997). Zatímco pro vyšší sociální třídy nepředstavují 

ztráty z případného studijního neúspěchu zásadní překážku v rozhodování, pro nižší sociální 

třídy jsou takové ztráty relativně „dražší“, a takové rozhodování je proto vedeno snahou o 

vyhnutí se či výrazné snížení následků neúspěchu.  

Veselý a Matějů (2010, s. 71) s odkazem na Santiaga et al. (2008) považují za spravedlivý 

takový vzdělávací systém, který zajišťuje, že vstup do terciárního vzdělávání, míra participace 

a jeho výsledky závisejí pouze na vrozených schopnostech a studijním úsilí. Zajišťují tak, aby 

získání vysokoškolského vzdělání nebylo ovlivněno takovými osobními a sociálními faktory, 

které by zakládaly nerovnost spočívající v diskriminaci, ke kterým patří zejména sociálně-

ekonomický status, pohlaví, národnost, imigrační status, místo bydliště, věk nebo tělesné 

postižení. Jde tak o první vymezení spravedlivosti, se kterým se při studiu nerovnosti 

v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání setkáváme, které počítá se zdravotním stavem 

účastníka vzdělávání jak zdrojem nerovností. 

Většina provedených výzkumných studií mapujících přístupnost vysokoškolského vzdělání 

přesvědčivě ukazuje, že hlavní příčiny nerovnosti v přístupu k němu je třeba hledat v první 

řadě na nižších stupních vzdělávacích systémů. Veselý a Matějů (2010) dále ovšem uvádějí, 

že nerovnosti vznikají i na samotném přechodu mezi střední a vysokou školou a i ve vlastních 

systémech terciárního vzdělávání. 

Dílčími zdroji nerovností na jednotlivých úrovních se zabývá Bárta (2013). V prvním případě, 

v situaci, kdy nerovnosti vznikají již na úrovni středoškolského vzdělávání, identifikuje autor 

několik rizikových faktorů. Nerovnost se může objevit již v samotném přístupu ke 

středoškolskému vzdělání. Dále diverzifikace vzdělávacích drah, které s odlišnou úrovní 

připravují na studium na vysoké škole, mohou být považovány rovněž za zdroj znevýhodnění. 

V neposlední řadě autor zmiňuje nerovnost výsledků vzdělávání v průběhu předchozího 

studia, která může vyústit v nerovnosti na úrovni terciéru.  

Na úrovni přechodu ze střední na vysokou školu Bárta (2013) uvádí dva zdroje nerovností. 

Jde především o úspěšné složení přijímací zkoušky jako podmínku vstupu na vysokou školu a 

dále o platbu školného v průběhu studia, jehož zavedení lze v horizontu let v určité formě 

očekávat. 

Nerovnosti spjaté přímo se samotným terciárním vzděláváním jsou vztahovány především 

k rovnosti podmínek a rovnosti výsledků vlastního vysokoškolského studia. Na úrovni 
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podmínek se jedná především o kvalitativně srovnatelný průběh studia a v oblasti výsledků o 

srovnatelnou úroveň výstupního vzdělání – znalostí, dovedností, kompetencí apod. (Bárta, 

2013).  

Zdroji nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání se zabývaly také analýzy dat ze 

souborů Uchazeč a Sonda Maturant, které prokázaly existenci značných nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání, konkrétně silný vliv dvou faktorů na studijní aspirace maturantů 

i na úspěšnost uchazečů při samotném přijímacím řízení na vysoké školy. Těmito faktory jsou 

typ absolvované střední školy a sociální původ uchazečů (vzdělání jejich rodičů). Tyto 

faktory vstupují do rozhodování o vzdělávací dráze mnoha absolventů středních škol, a to bez 

ohledu na to, jaké jsou jejich schopnosti studium zvládnout (Matějů et al., 2006, s. 335).  

Odstraňování nerovností je stěžejním cílem každé vzdělávací politiky na všech jejích 

úrovních. Veselý a Matějů (2010, s. 70) identifikují čtyři okruhy problémů, které se zdají být 

důležité pro odbourávání nerovností. Jedná se o vliv: 

 expanze příležitostí ke studiu na terciární úrovni, 

 diverzifikace a struktury systémů terciárního vzdělávání na jeho celkovou otevřenost a 

specificky na jeho schopnost „absorbovat“ jedince ze znevýhodněných sociálních 

skupin, 

 způsobu financování institucí a studentů na dostupnost studia na vysoké škole a na 

formování aspirací na dosažení terciárního vzdělání; 

 přijímacího řízení na nerovnosti v šancích na uskutečnění přechodu mezi sekundárním 

a terciárním vzděláváním. 

Expanze studijních příležitostí na vysokých školách s sebou přinesla očekávání poklesu 

vzdělanostních nerovností na vstupu k vysokoškolskému vzdělávání.  Nicméně později 

provedené analýzy vývoje relativních nerovností toto očekávání nepotvrdily. 

V roce 1993 publikovali Raftery a Hout svoji teorii maximálně udržovaných nerovností (angl. 

Maximally Maintained Inequality), kterou prokázali, že chování společnosti a jejích elit není 

závislé na počtu žáků a studentů přijatých do různých stupňů vzdělávání. Podle jejich teorie 

trvá nerovnost v přístupu ke vzdělání do té doby, dokud se zcela nenasytí vzdělávací potřeby 

více privilegované skupiny či vrstvy ve společnosti, tzn., dokud všichni členové zvýhodněné 

populace nedosáhnou daného stupně vzdělání. Hypotéza formulovaná Rafterym a Houtem 

byla rozsáhlými mezinárodními výzkumnými studiemi potvrzena, expanze systému 
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terciárního vzdělávání k poklesu relativních nerovností významným způsobem nepřispěla 

(Veselý a Matějů, 2010, s. 72).  

S odlišnou perspektivou přichází Lucas v roce 2001. Jeho teorie efektivně udržovaných 

nerovností (angl. Effectively Maintained Inequality) staví stejně jako teorie maximálně 

udržovaných nerovností na neschopnosti vzdělávacího systému překonat vzdělávací 

nerovnosti skrze vzrůstající počet studijních příležitostí. Podle Lucase ovšem nedojde 

k eliminaci nerovného přístupu potom, co budou nasyceny potřeby privilegované populace. 

Nastane podle něj zcela odlišný scénář. Dojde k diverzifikaci terciárního školství na prestižní 

a méně prestižní vzdělávací instituce a obory, přičemž do těch méně prestižních (institucí, 

oborů apod.) budou vstupovat členové níže postavených společenských vrstev. Stává se tedy 

spekulací, jak podotýká Bárta (2013, s. 113-4), zda opravdu dojde k rozšíření univerzálně 

uznávaného vysokoškolské vzdělání, nebo zda se na úkor větší otevřenosti terciárního sektoru 

začnou profilovat obory, školy, fakulty, které jsou vnímány jako kvalitativně odlišné (na obou 

stranách spektra) od zbytku vysokoškolského světa. 

Dochází tak k nezbytné diverzifikaci, která je podmínkou skutečné expanze vzdělávacích 

příležitostí. Jejich růst není totiž možné zajistit tradičním elitním univerzitním systémem. 

Diverzifikace ovšem má, jak podotýká Veselý a Matějů (2010) na vývoj nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání rozporný vliv. Hlavním rizikem totiž zůstává skutečnost, že 

klasické univerzitní vzdělání zůstává do značné míry privilegiem vyšších sociálních vrstev a 

na druhou stranu noví poskytovatelé vysokoškolského vzdělání dávají šanci vystudovat 

vysokou školu i těm, kteří by do elitního systému nikdy nevstoupili. Sociální selektivita se tak 

odráží v typu vystudované vysoké školy. 

S diverzifikací terciárního vzdělávání souvisí také rozvoj nižších segmentů tohoto vzdělávání 

– zejména bakalářského typu. Podle Veselého a Matějů (2010) je tento trend mimo jiné 

přirozenou reakcí na rostoucí heterogenitu uchazečů o studium na vysoké škole z hlediska 

jejich studijních schopností a připravenosti procházet skutečně „akademickým“ vzděláním. 

S expanzí vzdělávacích příležitostí logicky souvisejí vysoké finanční náklady, jejichž zdroje 

nemohou být pouze veřejného charakteru. Z tohoto důvodu se otázka jiného dalšího 

financování – zejména stran studentů stává stále více aktuální. Přestože má vysokoškolské 

vzdělání vysokou návratnou hodnotu jak pro společnost, tak jednotlivce, finanční spoluúčast 

studentů vytváří specifický typ bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, tedy 
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způsobuje pokles zájmu o studium na vysokých školách, a to zejména u uchazečů z rodin 

s nižším socio-ekonomickým statusem a nižšími příjmy (Veselý a Matějů, 2010). 

Posledním vlivem, který Veselý a Matějů (2010) zmiňují v působení na nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání, je přijímací řízení a další kritéria působící na vstupu do terciární 

úrovně. Přijímací řízení, které je postaveno na ověřování obecných a specifických znalostí a 

dovedností potřebných ke studiu konkrétního oboru, nikoli na testování obecných studijních 

předpokladů či dokonce na absenci přijímací zkoušky, významně ohrožuje reálné šance na 

přijetí uchazečů ze středních škol zejména negymnaziálního typu. To, jakou střední školu žák 

vystudoval, má na jeho úspěch v přijímacím řízení často větší vliv než jeho objektivní 

schopnost vysokoškolské studium zvládnout (Matějů et al., 2006). 
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5 Přístup osob se zdravotním postižením ke vzdělání 

Zdravotní postižení se všemi svými důsledky a potenciálem vytvářet specifickou sociální roli 

svého nositele má nezměrný dopad na řadu oblastí běžného života člověka a jeho okolí. Vznik 

zdravotního postižení je proto legitimně považován za sociální událost, při jejímž vzniku a 

trvání jsou aktivovány formy pomoci a ochrany, jejichž principem je podpořit opětovné 

sociální začlenění osoby se zdravotním postižením především tím, že ji bude zajištěn nebo 

obnoven přístup ke klíčovým oblastem života a přirozeným sociálním rolím.  

Jednou z těchto stěžejních oblastí je přístup ke vzdělání jako univerzální lidské hodnotě a 

zároveň jednomu ze zásadních nástrojů sociálního uplatnění a vertikální společenské 

mobility. Populace osob se zdravotním postižením čelí v porovnání s ostatními potenciálně 

vyloučenými či ohroženými skupinami občanů zvláštním překážkám, které jim přístup ke 

vzdělání ztěžují či přímo znemožňují.  

I přes veškerá legislativní opatření národního a mezinárodního charakteru se v žádné 

společnosti na světě ještě nepodařilo dosáhnout optimálního stavu přístupnosti zejména 

vyšších úrovní vzdělání formou inkluze (WHO a WB, 2011). Populace osob se zdravotním 

postižením dlouhodobě v důsledku toho vykazuje zásadně nižší úroveň vzdělanosti než 

majoritní část společnosti.  

Existence zdravotního postižení se tak společně s rasovou příslušností, etnickým původem, 

pohlavím, sexuální orientací, věkem, vyznáním a dalšími řadí mezi kritéria, na základě 

kterých může docházet k přímé či nepřímé, pozitivní či negativní diskriminaci jedince, která 

se logicky týká i přístupu ke vzdělání (ČR, 2009). 

Vlastní vzdělání a úroveň vzdělanosti naplňuje v životech osob se zdravotním postižením 

kromě svých běžných funkcí i význam specificky se vážící k postavení člověka se zdravotním 

postižením ve společnosti, které bývá formováno především stereotypním uvažováním členů 

majoritní populace. Jeho výsledkem je přístup, který Novosad (2008) trefně označuje jako 

disabilismus – předjímání neschopnosti či automaticky zneschopňující přístup. 

Vzdělání proto také slouží jako nástroj získání identity rovnoprávného občana a důstojného 

sebeuplatnění ve společnosti. Současně umožňuje žít vlastní život bez nepřiměřených 

paternalistických zásahů. Vzdělání představuje tedy způsob, jak se vyrovnat se svojí situací či 
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problémem a dokázat sobě i jiným „co umím a dokážu“, narušit představu ostatních o svých 

možnostech a omezených šancích na prosazení v životě (Stanley, 2000; Novosad, 2008). 

WHO a WB ve Světové zprávě o zdravotním postižení (2011) upozorňuje také na skutečnost, 

že samotné vzdělání přispívá k formování lidského jedince, a je tak klíčovou determinantou 

osobní spokojenosti a blahobytu. V neposlední řadě vyloučení osob se zdravotním postižením 

ze vzdělávání má významné sociální a ekonomické dopady pro jednotlivce i celou společnost. 

5.1 Zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání osob se zdravotním 
postižením 

Primárním zdrojem ztíženého přístupu ke vzdělání, resp. zdrojem potenciálního nerovného 

přístupu jsou v případě osob se zdravotním postižením především speciální vzdělávací 

potřeby, kterými se zdravotní postižení v procesu vzdělávání manifestuje. Zabezpečení těchto 

potřeb vyžaduje zvláštní úpravy prostředí a podmínek, ve kterých se vzdělávání uskutečňuje. 

Na jejich naplňování se podílí kromě (speciálních) pedagogických pracovníků, také sociální 

pracovníci, psychologové a zástupci ostatních pomáhajících profesí. 

Zdravotní postižení, resp. speciální vzdělávací potřeby nemají vliv pouze na samotný průběh 

studia, které pod jejich vlivem vyžaduje určité zvláštní aranžmá. Speciální vzdělávací potřeby 

mohou samy o sobě ovlivňovat již samotné formování vzdělanostních aspirací a vést 

k dobrovolné či nucené volbě takových vzdělávacích drah, které budou snadněji 

realizovatelné a nebudou dotyčnou osobou a jejím sociálním okolím spojovány s neúnosným 

rizikem neúspěchu a z něj pramenících důsledků. Dojde-li navíc ke kumulaci výskytu 

zdravotního postižení s dalšími zdroji nerovnosti, jako je například sociální původ, o to 

podstatněji může být vzdělávací trajektorie dotyčného člověka ohrožena. 

Optimálním a cílovým modelem vzdělávání osob se zdravotním postižením je jejich inkluze 

v hlavním vzdělávacím proudu, a to na všech úrovních vzdělávání. Užší pojetí inkluze navíc 

nepřipouští existenci speciálních škol a vyžaduje maximální zapojení osob se zdravotním 

postižením do procesu vzdělávání společně s jejich stejně starými spolužáky bez postižení 

v běžných školách. 

WHO a WB ve Světové zprávě o zdravotním postižení (2011) udává, že inkluzivní vzdělávací 

prostředí je jediné institucionální uspořádání, které vytváří podmínky rovnosti a vede 
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k naplňování základních lidských práv. UNESCO (2001) zároveň předkládá tři základní 

okruhy argumentů pro nutnost vytvářet toto prostředí. Jedná se o důvody edukační, sociální a 

ekonomické. V oblasti vzdělávání dochází působením inkluzívních myšlenek k rozvoji 

takových výukových postupů, které budou schopny naplňovat potřeby všech žáků a studentů. 

Inkluze ve vzdělávání má rovněž potenciál měnit postoje členů společnosti ke všem obsahům, 

které jsou nějakým způsobem odlišné. Ve svém důsledku tak vede k antidiskriminačnímu 

smýšlení a chování majoritní populace. Nezanedbatelný je nakonec i dopad ekonomický. Lze 

totiž předpokládat, že společné vzdělávání žáků a studentů bude méně finančně náročné než 

vytváření duálních systémů mainstreamového a speciálního školství.  

World Report on Disability (WHO a WB, 2011) identifikuje dva základní zdroje 

vzdělanostních nerovností, se kterými se setkávají děti, žáci a studenti se zdravotním 

postižením. Jde o zdroje kotvené na úrovni vzdělávacího systému a na úrovni vzdělávací 

instituce.  

Mezi systémové zdroje nerovnosti řadí odborní pracovníci WHO a WB především: 

 absenci kvalitní legislativní úpravy, strategií a cílů – jde o zásadní překážku v mírnění 

a odstraňování vzdělanostních nerovností, vyžadující spolupráci řady sektorů – 

financí, sociální ochrany, školství apod.; 

 nedostatečné finanční prostředky – průměrné náklady na vzdělání dítěte se 

zdravotním postižením jsou 1,6 – 3,1krát vyšší (dle typu zdravotního postižení) než 

náklady na vzdělání dítěte bez postižení (platí pro USA); 

 diverzifikovaná zodpovědnost za tuto agendu na úrovni ministerstev – plodí 

nespolupráci mezi jednotlivými sektory, a vede tak k neúčinnému boji proti 

vzdělanostním nerovnostem. 

Na úrovni vzdělávací instituce zmiňuje WHO a WB tyto překážky v přístupu ke vzdělání: 

 obsah a styl výuky – musí reagovat na rozmanitost komunikačních schopností a 

učebních stylů žáků a studentů, zahrnuje dostupnost alternativních komunikačních 

systémů (např. znakový jazyk), digitalizovaných studijních materiálů apod.; 

 nedostatečnou informovanost pedagogů a podpora výuky – nízké povědomí o 

potřebách žáků a studentů se zdravotním postižením, nedostatek času pro jejich 

individuální potřeby, absence asistentů pedagoga; 
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 fyzickou bariérovost – je základním předpokladem dostupnosti vzdělání, nejedná se 

pouze o prostory vlastní školy, ale také souvisejících oblastí (např. dopravy); 

 značkování žáků a studentů – na základě typu jejich zdravotního postižení, přičemž 

mezi jednotlivými druhy postižení existuje široká škála vzdělávacích potřeb; vede ke 

stigmatizaci, omezení přirozených sociálních vazeb, neochotě sdílet informace o svém 

zdravotním stavu, nižšímu sebevědomí, nižším očekávání a omezeným příležitostem 

apod.; 

 negativní postoje vůči žákům a studentům – jsou koncovou přesto však klíčovou 

překážkou v začlenění žáků a studentů do hlavního vzdělávacího proudu; mohou mít i 

podobu očekávání nízkého akademického výkonu, a následně tak nedostatečné 

pozornosti, která je žákovi či studentovi věnována; 

 násilí, šikanu a zneužívání – v podobě násilných fyzických a verbálních útoků, 

sociální izolace, ignorování, zažívaná stran učitelů, ostatních pracovníků školy a 

spolužáků; představuje riziko zejména pro žáky a studenty, kteří navštěvují školy 

v hlavním vzdělávacím proudu. 

Uvedené vlivy a překážky předurčující přístupnost vzdělání nepůsobí nikdy zcela izolovaně, 

ale ve vzájemných kombinacích, čímž se zvyšuje jejich účinek a ztěžuje jejich eliminace a 

odstraňování. 

5.2 Vzdělávání osob se zdravotním postižením na úrovni primární a 
sekundární 

Problematika vzdělávání osob se zdravotním postižením je ošetřena v řadě legislativních 

dokumentů odlišné právní síly. V roce 2009 byla Českou republikou ratifikována Úmluva o 

právech osob se zdravotním postižením (OSN, 2006). Jedná se o zásadní právní dokument 

garantující práva občanů se zdravotním postižením včetně práva přístupu ke vzdělání na 

všech jeho úrovních. 

Základním právním předpisem, který v České republice upravuje oblast vzdělávání osob se 

zdravotním postižením na úrovni primární a sekundární, je zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzděláváním (tzv. školský 

zákon). Zákon explicitně vymezuje podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním, tedy souhrnně označeno se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Vedle podmínek pro organizaci výuky dále stanovuje také možnosti používání 

kompenzačních a učebních pomůcek, poskytování speciálního poradenství a asistence při 

výuce. 

V současnosti jednotlivé formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Rozlišují se čtyři 

základní formy vzdělávání: 

a) individuální integrace, 

b) skupinová integrace, 

c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením ("speciální škola"),  

d) kombinace forem uvedených pod písmeny a) až c). 

Vlivem vývoje v posledních letech se tak Česká republika na úrovni primárního a 

sekundárního školství stala zemí s typicky smíšeným systémem vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se zdravotním postižením. Vedle historicky staršího tzv. speciálního školství, které 

má našem území velkou tradici, se postupně začal rozvíjet model vzdělávání dítěte se 

zdravotním postižením jako účastníka hlavního vzdělávacího proudu, začleněného do některé 

ze škol vzdělávací soustavy.  

Podle Vágnerové (2004) zařazení dítěte do určité školy funguje jako jisté potvrzení jeho 

normality a hodnoty. Přijetí do školy znamená, že dítě dosáhlo přijatelné vývojové úrovně a 

lze očekávat, že vzdělávací instituce dále podpoří jeho zdárný socializační proces. Podle výše 

uvedeného přicházejí v úvahu dvě základní varianty vzdělávání dítěte, žáka či studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž obě z nich mají své klady a zápory. 

Integrované vzdělávání definuje Průcha (2002) jako přístupy a způsoby zapojení žáků se 

zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem 

je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou vzdělávací 

zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby.  

Individuální či skupinová integrace do běžné školy tedy poskytuje standardní socializační 

zkušenost a vede k osvojení běžně sdílených sociálních dovedností. Je velkým přínosem nejen 

pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro celý třídní kolektiv. Průběh 

individuální integrace je podložen individuálním vzdělávacím plánem, který je součástí 
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žákovy dokumentace a zakotvuje v sobě všechny údaje a předpoklady pro následný průběh 

vzdělávání, včetně jeho cílů a způsobu, jak jich bude dosaženo. 

Podmínek, které musí škola splňovat pro realizaci integrace, je mnoho. Integrace především 

vytváří velké finanční nároky a požadavky na pracovní nasazení a znalostní vybavenost 

pedagogů. Riziko neúspěšné integrace tak spočívá v nezvládnutí situace ze strany vyučujícího 

nebo dětského kolektivu, v absenci forem vzdělávací podpory a následně i v přílišné 

subjektivně vnímané náročnosti vzdělávání pro dítě s postižením. Michalík (2010) ovšem 

upozorňuje, že společná školní docházka by měla být více chápána jako důležitý faktor 

prevence sociálního vyloučení než jako prosté organizačně-pedagogické opatření.  

Zařazením dítěte do speciální školy dochází na druhé straně k minimalizaci stresu, který na 

něj působí vlivem jeho odlišnosti v porovnání s jeho spolužáky. Podle Světové zprávy o 

zdravotním postižení (WHO a WB, 2011) preferují rodiče vzdělávání svých dětí ve 

speciálních školách zejména z důvodu vyšší jistoty, že škola přizpůsobí tempo a výukový styl 

potřebám žáka, že jeho dítěti bude věnovaná dostatečná pozornost, která povede k jeho 

školnímu rozvoji a v neposlední řadě také, že se s menší pravděpodobností stane terčem 

šikany a útoků svých spolužáků bez postižení.  

Přestože vzdělávání uskutečňované ve speciálních školách dosahuje vysoké úrovně a je 

vedené vyškolenými profesionály s bohatými zkušenostmi, má za následek to, že konfrontace 

dítěte se zdravou populací je odsunuta až do období adolescence (Oliver, 2006). Právě 

sociální dimenze speciálního školství je důvodem toho, proč je speciální vzdělávání 

označováno jako segregační, a tedy v rozporu s pravidly sociálního začleňování (Oliver, 

2006; Michalík, 2010; WHO a WB, 2011). 

Trhlíková (2010) ovšem kontruje, když říká, že je třeba udržet určitou síť speciálních škol 

různého typu jako alternativu uspokojování vzdělávacích potřeb těch dětí se zdravotním 

postižením, kterým tento způsob vzdělávání vyhovuje více než škola běžného typu. Dodává 

přitom, že při řešení výběru vzdělávací instituce je nutné vždy důsledně vycházet z 

konkrétní individuální situace dítěte. 

Podle údajů publikovaných v Národním plánu vytváření příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením na období 2010–2014 (2010) došlo k 30. září 2008 k integraci zhruba pouze jen 

14% žáků a studentů se zdravotním postižením z celkového počtu těchto studentů (vyjma 

studentů se specifickými poruchami učení). Jelikož se jedná o poměrně nízkou hodnotu, je 



Teoretická část 

 

66 

 

stěžejním úkolem současného období dopracovat a zkvalitnit systém speciálně-pedagogické 

podpory jako základní podmínky vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

(Michalík, 2010, s. 78).  

I přes veškerá rizika, která s sebou integrace nese, představuje podle Novosada (2010, s. 27) 

vzdělávání dětí, žáků a studentů v běžných školních skupinách optimální prostor pro posílení 

jejich sebevědomí, ctižádosti a sociálně-adaptačních schopností, ale také napomůže vytváření 

nezkresleného obrazu, který budou o nich jejich vrstevníci mít.  

V poslední době se vedle integrace začíná prosazovat trend označovaný jako inkluze. Tento 

pojem se ve vztahu ke vzdělávání objevil poprvé v politické diskuzi v Evropě v 90. letech 20. 

století v kontextu vzdělávací politiky Salamanského usnesení (UNESCO, 1994). 

Inkluze představuje filozofickou a ideovou nadstavbu realizované integrace. Základem tohoto 

pojetí je poznání, že lidská společnost se skládá z více či méně odlišných jedinců, kteří 

vytvářejí různorodou, přesto společnou jednotu, navzájem respektující individuální rozdíly.  

Inkluze se tak dá chápat jako stav, kdy se člověk s postižením rodí do společnosti, která 

akceptuje jeho odlišnost a odlišnost každého svého člena, kdy je tedy normální být jiný. Dítě 

se zdravotním postižením se tak rodí do společnosti, která se nad jeho stavem vůbec 

nepozastavuje (Bazalová, 2006). 

Inkluze v procesu vzdělávání znamená vytvoření takového prostředí ve třídě či školní 

skupině, které vítá a oceňuje odlišnosti. Inkluze popírá vylučování některých lidí ze 

společnosti stejně jako jakékoli předsudky a diskriminaci. Úkolem inkluzivní společnosti je 

vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde už děti se 

speciálními potřebami nejsou jiné, protože každé z nich má svou cenu (Lang a Berberich, 

1998). 

Inkluzivní vzdělávání se již nezaměřuje – na rozdíl od integrace – na vzdělávací nebo 

výchovné problémy jednotlivých, dříve definovaných žáků, resp. na rozsah jinakosti, ale na 

společnost, na skupinu, třídu, na strukturu systému, ve kterém se mají vzdělávací podmínky a 

účast na vstupech do heterogenní studijní skupiny organizovat především společně. Účast 

znamená se společně učit s ostatními a pracovat s nimi při společném procesu učení (Booth a 

Ainscow, 2007). 
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5.3 Faktory ovlivňující přístup k vysokoškolskému vzdělání osob se 
zdravotním postižením 

Na přístup osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělání lze v kontextu 

vzdělanostních nerovností nahlížet minimálně dvojí optikou – reflexí problému z pohledu 

sociologických teorií vzdělanostních nerovností (více viz kapitola 4) a dále také z pohledu 

konkrétních bariér, se kterými se osoby se zdravotním postižením v průběhu své vzdělávací 

kariéry setkávají a které jim nakonec synergií svého vlivu přístup k vyšší úrovni vzdělání 

komplikují či zcela znemožňují. 

Je nesporné, že zvýšení přístupnosti terciární úrovně vzdělávání pro osoby se zdravotním 

postižením byla vyvolána působením více vlivů. Prvním z nich byla otevřená celosvětová 

diskuze o lidských právech osob, které mohou na základě celé řady svých charakteristik 

snadněji čelit ohrožení. Pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením vyvrcholila tato 

diskuze přijetím Standardních pravidel pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením (OSN, 1993) a dále pak Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (OSN, 

2009). Ratifikací těchto dokumentů, tedy jejich včleněním do právního řádu, jsou jednotlivé 

státy povinny vytvářet opatření vedoucí k naplňování ustanovení v nich obsažených.  

Druhým významným vlivem působícím na otevření vysokoškolského vzdělání širší části 

populace a tedy i skupinám, které byly jinak z tohoto vzdělávání vyloučeny, byl proces 

masifikace terciárního školství až do podoby vrcholné fáze univerzálního přístupu. Vedle 

meritokratických principů výběru začaly v masové fázi působit i programy, které mají za účel 

kompenzovat sociální znevýhodnění. Integrální součástí univerzálního přístupu se tak stalo 

vyrovnávání skupinových šancí na dosažení terciárního vzdělávání (Brennen, 2004). Mezi 

tyto skupiny patří pochopitelně i studenti se zdravotním postižením – speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

S jednotlivými konkrétními překážkami se osoby se zdravotním postižením setkávají 

v průběhu několika fází svých vzdělávacích trajektorií. V první řadě jde o období vymezené 

na vlastní přípravu na vyšší úrovně vzdělávání. Na této úrovni je zásadní zejména vlastní 

přístup ke středoškolskému vzdělání takové kvality, aby mělo potenciál plnohodnotně 

připravit studenta k přijetí na vysokou školu.  

Vzdělanost v populaci osob se zdravotním postižením je již na úrovni středoškolské relativně 

nízká – u osob se zdravotním postižením se pohybuje na úrovni 19%, v inkriminované věkové 
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skupině 15-29 let je to pak 12%.  V populaci osob bez zdravotního postižení je míra 

vzdělanosti pro srovnání asi 27% (ČSÚ, 2007). Současně i míra integrace do středních škol 

hlavního vzdělávacího proudu je rovněž dosti nízká – zhruba na úrovni 6% (vyjma studentů 

se specifickými poruchami učení, ČR, 2010).  

Trhlíková (2012) považuje již samotnou volbu typu středního vzdělání u žáků se zdravotním 

postižením za poměrně komplikovanou. Kromě běžných faktorů, jako jsou osobní zájmy, 

prospěch, studijní schopnosti, motivace, vzdálenost školy a podobně, je třeba vzít v úvahu i 

druh a míru zdravotního postižení, což možnosti výběru často významně zužuje. Připravenosti 

uchazečů o studium na vysoké škole nepřispívá ani dosti vysoká diverzifikace středního 

vzdělávání, umocněná dualitou běžného a speciálního školství. Snižují se tak podstatně šance, 

že takový uchazeč vyhoví nárokům přijímacího řízení na vysokou školu. 

Tuto skutečnost přiléhavě komentuje Novosad (2008, s. 25). Tvrdí, že studenti přicházející ze 

speciálních středních škol, nebývají tak dobře připraveni k vysokoškolskému studiu, jako ti, 

kteří se integrovali, tj. absolvovali běžnou střední školu, čehož důvodem je zpravidla to, že 

náročnost a tempo studia na speciálních středních školách bývá uzpůsobeno možnostem spíše 

průměrných až slabších žáků, kdežto běžné střední školy (především gymnázia) se více 

zaměřují na přípravu studentů k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Dalším tímto obdobím, ve kterém narážíme na bariéry v přístupu ke studiu na vysoké škole, je 

přechod ze střední na vysokou školu. Z výzkumu Trhlíkové (2010) vyplývá, že o denní 

studium na vysoké škole má zájem pouze 28% absolventů středních škol se zdravotním 

postižením. K přijetí na vysokou školu je zcela běžné, že uchazeč o studium musí splnit 

podmínky přijímacího řízení, které je koncepčně vystavěno na testování oborově relevantní 

znalostní a dovednostní vybavenosti uchazeče, na níž má významný vliv právě typ 

absolvované střední školy. Obvykle se tak nepřihlíží, resp. netestují se obecné studijní 

předpoklady uchazeče. Většina vysokých škol nicméně v současné době zpřístupňuje 

přijímací řízení formou jeho modifikace na základě blíže specifikovaných vzdělávacích 

potřeb uchazeče. Tyto úpravy umožňují do značné míry překonávat limity vyplývající ze 

zdravotního postižení nikoli však nerovnosti ve vzdělání získané předchozím studiem na 

střední škole. 

Proces masifikace vysokého školství vedl rovněž ke značnému rozrůznění vzdělávací 

nabídky, která zasáhlo do dalšího vývoje vzdělanostních nerovností v podobě koncepce 
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efektivně udržovaných nerovností (Lucas, 2001), která měla za následek vydělení 

poskytovatelů vysokoškolského vzdělání na více a méně prestižní. Zpřístupňování 

vysokoškolského studia uchazečům se zdravotním postižením na jednotlivých původně 

elitních vysokých školách univerzitního typu se tak může svým rozsahem i kvalitou 

významně lišit. Některé tyto instituce považují za součást svého prestižního postavení i svoji 

schopnost plnohodnotně integrovat studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, naopak 

jiné vysoké školy si dlouhodobě zachovávají svůj elitní charakter tím způsobem, že odlišnosti 

mezi studenty nepřipouštějí. 

Řada bariér v přístupnosti terciárního vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením je také 

ukotvena ve vlastním systému a organizaci vzdělávání na jednotlivých vysokých školách. 

Většina z těchto bariér je shodná s těmi, které uvádí Světová zpráva o zdravotním postižení 

(WHO a WB, 2011). Novosad (2008) nicméně přichází s dalšími specificky vázanými 

překážkami v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.  

Jedná se zaprvé o přetrvávající přístup k uchazečům a studentům se zdravotním postižením, 

který popisuje již zmiňovaným termínem disabilismus – předjímání neschopnosti či 

automaticky zneschopňující přístup. Novosad (2008) dále upozorňuje na riziko neujasněných, 

neadekvátních a nenaplněných vzájemných očekávání mezi školou a podporu potřebujícím 

studentem stejně jako na aspekt transparentnosti kompetencí a otevřenosti vztahu mezi 

studentem s postižením a pedagogy. V této souvislosti zmiňuje Novosad tři stěžejní fáze 

podpory studenta v průběhu studia. Výsledkem první fáze by měla být volba vhodného 

studijního oboru či specializace. V druhé fázi jde již o návrh a realizaci opatření a způsobů 

podpory, umožňujících vlastní studium. Konečné stadium podpory je pak zaměřeno na 

pracovní uplatnění absolventa na otevřeném či chráněném trhu práce. 

Za další významnou překážku v průběhu studia označuje Novosad (2008) ambivalentní 

postoje pedagogů ke studentům se zdravotním postižením, které se projevují například jako 

soucit a nepřiměřená snaha pomáhat nebo také jako přílišný realismus v podobě zvýšené 

kritičností k výkonům studenta. Na straně pedagoga se můžeme také setkat s předsudky 

spočívajícími v neinformovanosti a neochotě přijmout, že někdo může fungovat jiným 

způsobem a dosáhnout srovnatelného výsledku a v neposlední řadě také s obavami 

pramenícími z nejistoty a zkreslené informovanosti o potřebách studentů se zdravotním 

postižením. 
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Ve vztahu k pedagogům Novosad upozorňuje ještě na další riziko spočívající v 

nerespektování poradenských postupů a doporučení, která jsou v současné době obsažena 

zejména v posudku funkční diagnostiky studenta (dále více viz kapitola 6). Je tak vždy na 

uvážení konkrétního pracovníka – nejčastěji vyučujícího, zda se bude těmito doporučeními 

řídit, resp. vytvářet podmínky pro jejich realizaci v průběhu výuky a studia nebo zda bude 

chápat potřeby studenta jako jeho individuální problém, který buď sám zvládne, nebo studium 

opustí. Součástí podpory poskytované studentovi se tak nezbytně stává i informovanost 

pracovníků škol o potřebách a legitimních nárocích studentů se zdravotním postižením stejně 

jako mediace a advokace potřeb a nároků studenta. 

Novosad také dále upozorňuje na jednostrannost poskytované podpory na úrovni jednotlivých 

vysokých škol. Některé vysoké školy se totiž primárně zaměřují na zabezpečení technické 

podpory, méně pak na poradenský servis. Novosad hovoří o přeceňování technologizace 

podpory (např. zajištění bezbariérových přístupů, dostupnosti digitalizovaných studijních 

materiálů, technických pomůcek), která je vedle psychosociální a pedagogické podpory pouze 

jednou ze součástí komplexní podpory studenta. S tím souvisí také autorem pozorovaný 

nezájem o názory, pocity a podněty studentů a jejich nepřijetí coby rovnocenných, 

svéprávných partnerů v procesu zpřístupňování studia. 

Významnou složkou studentského života, která ovlivňuje kvalitu akademického a sociálního 

začlenění, je interakce se studentským kolektivem. Jak se později v rámci empirické části 

práce přesvědčíme, spolužáci představují významný zdroj sociální a studijní opory, jehož 

absence nebo nedostatek má nepříznivý vliv na úspěšnost studia studentů se zdravotním 

postižením. 

Na některých vysokých školách se můžeme setkat s dalšími specifickými překážkami, které 

mohou ovlivňovat přístup ke studiu, popř. jeho kvalitu. Na prvním místě je třeba uvést již 

zmiňovanou faktickou absenci určitých forem podpory studentů se zdravotním postižením. 

Na jiných vysokých školách rovněž dochází k selektivnímu zpřístupňování pouze některých 

studijních oborů, což vede k primárně omezenému výběru studijního oboru na základě typu 

zdravotního postižení. Vysoké školy v některých případech dokonce předem určují skupiny 

studentů podle typu zdravotního postižení, kterým podpora při studiu bude poskytována.  
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5.4 Současný stav zpřístupňování vysokoškolského vzdělání pro 
osoby se zdravotním postižením v ČR 

Tomeš (2011) uvádí, že zajištění dostupnosti vyššího vzdělání pro osoby se zdravotním 

postižením je sociální událostí, řešenou nejčastěji poskytováním podpůrných sociálních 

služeb, které nesmějí být chápány jako projev pozitivní diskriminace, ale jako nástroj 

směřující k vyrovnávání znevýhodnění, tedy k sociální rovnosti a přístupu.  

Současně v kontextu moderních teorií disability studies je nutné na téma přístupu osob se 

zdravotním postižením ke vzdělávání hledět optikou kritického sociálního přístupu, neboť 

potíže, kterým student se zdravotním postižením před a v průběhu studia čelí, vznikají 

v interakci studenta a jeho studijního prostředí, které není přizpůsobeno do té míry, aby 

zohledňovalo rozmanité speciální vzdělávací potřeby těchto studentů.  

Stejně jako v jiných zemích, tak také v ČR převažoval v minulosti v důsledku historického 

vývoje v oblasti vzdělávání lidí s postižením přístup dnes označovaný jako segregační. Jeho 

hlavním rysem byla cílená a výhradní koncentrace dětí, žáků a studentů do speciálních škol 

zaměřených na jednotlivé typy zdravotního postižení. Možnost vzdělávat se v hlavním 

vzdělávacím proudu prakticky neexistovala. Naopak v současné době je integrované 

vzdělávání upraveno legislativně pouze pro účely primárního a sekundárního školství (Vládní 

výbor pro osoby se zdravotním postižením, 2010).  

V říjnu roku 2009 byla Českou republikou přijata Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením (OSN, 2006). V článku 24 této úmluvy je zakotveno právo občana k přístupu ke 

vzdělání a povinnosti států související s realizací tohoto práva. Přístupnost a povinnosti států 

se explicitně týkají i vzdělání na vysokoškolské úrovni. Závazky vyplývající z této úmluvy 

představují východiska pro zpracovaný Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (ČR, 2010), v němž je u každé dílčí 

povinnosti státu uveden prostředek vedoucí k jeho dosažení. 

Klíčovou právní normou upravující přípravu na výkon povolání vzděláváním na vysoké škole 

je zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který je paradoxně na ustanovení týkající se 

přístupnosti studia pro studenty se zdravotním postižením relativně sporý. Vysokým školám 

§21 ukládá pouze povinnost činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí 

studovat na vysoké škole. 
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Konkrétnější postupy směřující k zajištění přístupnosti studia na veřejných vysokých školách 

jsou uvedeny v podzákonných právních předpisech a jsou účelově propojeny se systémem 

financování zvýšených nákladů na studium studentů se zdravotním postižením. V současné 

době se aktuálně jedná o materiál Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 

vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. MSMT-1624/2013-

320), Příloha č. 3 Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými 

potřebami, která upravuje postup vysokých škol při nárokování příspěvku k financování 

podpůrných služeb pro studenty, který je na jedné straně podmíněn procesem evidence 

studentů na vysoké škole, resp. jejich počtem a na straně druhé garancí jistých minimálních 

standardů přístupnosti vysoké školy. Kromě způsobu výpočtu výše příspěvku materiál 

stanovuje základní nároky studentů dle jednotlivých typů zdravotního postižení v průběhu 

studia (MŠMT, 2013). 

Aktivity jednotlivých vysokých škol v oblasti zpřístupňování studia studentů se zdravotním 

postižením byly logicky silně ovlivněny dobově platnou právní úpravou. Získání 

vysokoškolského diplomu bylo pro lidi s postižením v ČR až do 90. let možné víceméně jen v 

řádu jednotlivců. Vysoké školy byly téměř bez výjimky bariérové a prakticky nebyly 

rozvíjeny žádné podpůrné nástroje, které by umožnily osobám se zdravotním postižením 

dovršit svoji přípravu na povolání studiem na vysoké škole. Nicméně nejen zvyšováním počtu 

úspěšně integrovaných žáků a studentů na úrovni primární a sekundární logicky docházelo ke 

zvyšování počtu uchazečů o studium na vysokých školách. Významnou úlohu na tomto poli 

sehrála i expanze vlastních studijních příležitostí ke studiu na vysokých školách. Vytvořil se 

tak přirozený tlak vyúsťující v aktivitu vysokých škol přizpůsobovat podmínky studia 

speciálním vzdělávacím potřebám této cílové skupiny uchazečů. 

Do roku 2011 lze vnímat úsilí vysokých škol na tomto poli jako poměrně nestandardizované. 

Dlouhodobě byl patrný nejednotný význam, který tématu zpřístupňování studia věnovala ta 

která vysoká škola. Nejednotnost se týkala aplikovaných vyrovnávacích strategií, hodnotících 

kritérií, úpravy podmínek přijímacího řízení a podpůrných služeb, které jednotlivé vzdělávací 

instituce rozvíjely.  Některé vysoké školy však již velmi brzy zakládaly centra na podporu 

studentů se zdravotním postižením a na institucionální úrovni podporovaly vznik vnitřních 

právních předpisů, které upravovaly podmínky jejich studia (např. Univerzita Karlova 

v Praze, Masarykova univerzita v Brně). 
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Za účelem zmapování tohoto stavu byla v roce 2010 na základě veřejné zakázky MŠMT ČR 

zpracována firmou Alevia analýza současné situace studentů se specifickými nároky na 

vysokých školách. Její výstupy se staly podkladem pro reformní koncepce financování 

podpůrných služeb a současně základem pro sjednocení postupu vysokých škol ve vytváření 

optimálních podmínek studia studentů se zdravotním postižením.  

Vysoké školy rovněž v nedávné době prostřednictvím svých kompetentních zástupců 

projevily zájem o sdružování se v odborných organizacích, jejichž účelem vzniku není jen 

vytvoření diskusní platformy pro řešení otázek spjatých se studiem studentů se zdravotním 

postižením, ale především udržení a další rozvíjení kvality podpůrných služeb poskytovaných 

jednotlivými vysokými školami. Důkazem toho je vznikající Asociace poskytovatelů služeb 

studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (zkráceně AP3SP), na jejíchž 

přípravách se výrazně podílí Masarykova univerzita v Brně a České vysoké učení technické 

v Praze.  

 

5.4.1 Populace studentů se zdravotním postižením na vysokých školách 

Populace studentů se zdravotním postižením na vysokých školách je tvořena poměrně 

heterogenní skupinou studentů, která je pro své specifické charakteristiky více ohrožená 

předčasným ukončením studia, než jsou zástupci majoritní populace studentů.   

Mezi studenty se zdravotním postižením obvykle řadíme studenty s tělesným postižením, 

smyslovým postižením, specifickými poruchami učení, psychickými poruchami a 

chronickými somatickými onemocněními. Tyto skupiny studentů sdílejí jednu společnou 

charakteristiku. Z důvodu vrozené či získané povahy svého zdravotního stavu vyžadují 

modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné 

zvláštní úpravy prostor vysoké školy (UK, 2013).  

Označení skupiny studentů se zdravotním postižením na vysokých školách se potýká 

s významně nejednotnou terminologií. V odborné literatuře najdeme mnoho různých označení 

těchto studentů. Za pojmově neutrální považujeme označení „studenti se zdravotním 

postižením“, které je nejčastěji používáno v této práci a literárních pramenech v anglickém 

jazyce. V označení studentů se rozcházejí i jednotlivé vysoké školy. Můžeme se tak nejčastěji 

setkat se studenty se specifickými nároky (Masarykova univerzita v Brně) nebo studenty se 
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speciálními (vzdělávacími) potřebami (Univerzita Karlova). Metodické materiály MŠMT ČR 

pracují s označením studenti se specifickými potřebami. 

Zájem o studium na vysoké škole je v řadách uchazečů se zdravotním postižením v posledním 

desetiletí stále vyšší a vyšší. To logicky vede ke zvýšení podílů těchto studentů v běžné 

studentské populaci. Je obtížné posoudit, zda se tak děje díky tomu, že se ke studiu hlásí více 

uchazečů o studium se zdravotním postižením, kteří v přijímacím řízení obstojí nebo zda se 

významně zvyšuje podíl studentů, kteří informaci o svém zdravotním stavu uvedou během 

přijímacího řízení nebo v průběhu studia.  

Je ovšem nespornou skutečností, že nárůst počtu uchazečů o studium a studentů může být 

zapříčiněn několika níže popsanými vlivy. Primární hybnou silou nárůstu vysokoškolských 

studentů se zdravotním postižením je zvýšený zájem o téma rovných příležitostí osob 

zdravotně znevýhodněných v přístupu k přirozeným společenským hodnotám, který se 

promítá na úrovni lidsko-právní, politické a legislativní. 

Vzdělávací instituce obecně přikládají tématu zpřístupňování studia studentům se zdravotním 

postižením stále vyšší význam, a rozvíjejí tak pro tuto cílovou skupinu zájemců o studium a 

studentů ucelenou nabídku podpůrných služeb a opatření. Zásadní je i dynamický rozvoj 

podpůrných asistivních technologií, které zajišťují plnohodnotný přístup k informacím. 

Vysoké školy současně, motivovány kapitačním financováním těchto služeb, provádějí 

účinnější depistáže studentů se zdravotním postižením před a v průběhu studia, a to jak 

cíleným dotazováním, tak i například důslednou prezentací nabídky služeb a jejich 

zviditelněním v akademickém prostředí, což logicky přitáhne pozornost těch studentů, kteří 

jsou indikování k jejich využívání. Na straně studenta se navíc setkáváme se silnější motivací 

a odhodláním pokračovat ve studiu a zároveň s větší ochotou zveřejňovat informace o svém 

zdravotním stavu. Díky tomu mají možnost využít odborné funkční diagnostiky a nabízených 

úprav studijních podmínek. 

Posilováním zájmu o fenomén zdravotního postižení na úrovni společenské vzrůstá rovněž 

informovanost laické části populace o potřebách a schopnostech lidí se zdravotním 

postižením. Zdá se tedy, že se tak postupně vytrácí přístup označovaný jako disabilismus, čili 

předjímání neschopnosti nebo automaticky zneschopňující přístup k těmto lidem (Novosad, 

2008). To jednoznačně přispívá k rozhodnutí osob se zdravotním postižením začít studovat 
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vysokou školu a zároveň podporuje lidsky vstřícný přístup k této skupině studentů stavějící na 

důvěře v  potenciál jejich duševních a fyzických schopností. 

Přestože počet studentů se zdravotním postižením na vysokých školách plynule narůstá, je 

podíl této studentské populace v majoritě ostatních studentů stále velmi nízký (na UK zhruba 

0,4 %). Významně tak zaostáváme za průměrem ostatních evropských zemí, ve kterých se 

zastoupení studentů se zdravotním postižením udává v jednotkách procent (Mamiseishvilli a 

Koch, 2012).  

Do roku 2012 nevedly vysoké školy systematickou evidenci studentů se zdravotním 

postižením. Záleželo tedy na každé vysoké škole, zda sledování počtu studentů se zdravotním 

postižením věnovala pozornost či nikoli. Pokud počty studentů byly vůbec zjišťovány, dělo se 

tak až na výjimky na základě nesystematických a nejednotných postupů. Celkový počet 

studentů se zdravotním postižením byl poprvé zjišťován v roce 2010 rámci Analýzy současné 

situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách. Na veřejných vysokých školách 

v té době studovalo 1119 studentů se zdravotním postižením, přičemž některé vysoké školy 

počty těchto studentů vůbec nesledovaly. 

Povinnost veřejných vysokých škol evidovat studenty se zdravotním postižením byla 

ustanovena v roce 2012 v rámci dokumentu Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. MSMT-

1624/2013-320), Příloha č. 3 Financování zvýšených nákladů na studium studentů se 

specifickými potřebami. Řádnou evidencí studentů je podmíněno nárokování příspěvku 

veřejným vysokým školám na zvýšené náklady spojené se studiem studentů se specifickými 

potřebami. Výše příspěvku je určována počtem studentů, přičemž individuální příspěvek na 

studenta je dán typem jeho zdravotního postižení a studovaným oborem. Aby mohl být 

student evidován, musí doložit potvrzení o svém zdravotním postižení a současně projít tzv. 

funkční diagnostikou, jejímž účelem je identifikace potřeb studenta v průběhu studia a 

navržení vhodných způsobů jejich naplnění. Současně musí také poskytnout tzv. informovaný 

souhlas s tím, že informace o jeho zdravotním stavu (typu postižení) budou uveřejněny 

v rámci informačního systému „Student“. Informace o zdravotním postižení jsou totiž 

klasifikovány jako citlivé z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, a proto student musí 

projevit svoji svobodnou vůli takové informace sdělovat a získané informace musí být zvlášť 

chráněny. 
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Obecně lze předpokládat, že procesem evidence neprojdou všichni studenti se zdravotním 

postižením. Pro mnohé z nich je splnění podmínek evidence příliš náročné, a to i s rizikem 

toho, že jim podpůrné služby v průběhu studia nemusejí být poskytovány. Obdobné systémy 

evidence studentů v návaznosti na čerpané služby existují i v jiných evropských státech. 
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Empirická část 

6 Studenti se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově  

Přístup studentů se zdravotním postižením ke studiu a jejich podpora v průběhu studia je 

prioritou vzdělávací politiky Univerzity Karlovy v Praze, která je kotvena v dlouhodobých 

záměrech univerzity, jeho aktualizacích a stěžejních vnitřních předpisech. Podpůrné služby na 

UK se začínají rozvíjet na počátku prvního desetiletí 21. století, kdy byla zřízena Kancelář pro 

studenty se speciálními potřebami jako součást Informačně-poradenského centra Rektorátu 

Univerzity Karlovy. Později v tomto období dochází k ustanovování tzv. kontaktních osob na 

fakultách a zakládání systému podpůrných služeb. 

Studium studentů se zdravotním postižením je v současné době upraveno v pořadí již druhým 

vnitřním předpisem – Opatřením rektora č. 9/2013 Standardy podpory poskytované 

studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami. Opatření je členěno do deseti 

základních článků. Články obsahují ustanovení týkající se nástrojů podpory před a v průběhu 

studia, organizačního zajištění podpůrných služeb stejně jako využívání knihovnických a 

informačních služeb, ubytovacích a stravovacích služeb. Opatření nabylo účinnosti 1. 

července 2013.  

Podpora poskytovaná studentům z titulu jejich změněného zdravotního stavu, v jehož 

důsledku se ve studijním prostředí projevují překážky ve studiu, je zajišťována řadou 

univerzitních a fakultních subjektů ve vzájemné součinnosti. V prostředí univerzity hovoříme 

o tzv. decentralizovaném modelu poskytovaných podpůrných služeb. Jeho alternativou je tzv. 

centralizované uspořádání služeb, tedy stav, kdy služby jsou v rámci jedné vysoké školy 

poskytovány jedním hlavním poskytovatelem (např. středisko Teiresiás na Masarykově 

univerzitě v Brně). 

Podporu na UK zabezpečují zejména kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami 

na příslušných fakultách, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK na 

celouniverzitní úrovni, speciální pracoviště a poradny zaměřené na jednotlivé cílové skupiny 

studentů umístěné na půdě jednotlivých fakult, dále pak garanti studijních programů, 

pracovníci studijních oddělení fakult a v neposlední řadě individuální subjekty podpory 

v podobě konkrétních vyučujících a ostatních pracovníků univerzity. Následující grafické 

http://www.cuni.cz/UK-296.html
http://www.cuni.cz/UK-297.html
http://www.cuni.cz/UK-298.html
http://www.cuni.cz/UK-299.html
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schéma (Obr. 6.1) znázorňuje hlavní komunikační kanály mezi studenty a poskytovateli 

podpory. 

 

 

Obr. 6.1 Schéma decentralizovaného uspořádání podpůrných služeb na UK v Praze 

Poskytované podpůrné služby můžeme dělit na základě několika kritérií. Služby s ohledem na 

charakter jejich správy a financování dělíme na služby centralizované a ostatní podpůrné 

služby. Podle doby jejich poskytování rozdělujeme služby na modifikace přijímacího řízení a 

úpravy studijních podmínek a prostředí. Dle významu služeb pro studenty hovoříme o 

klíčových a doplňkových podpůrných službách. Jedná se o nejčastěji používané dělení služeb, 

přičemž standardy a metodika klíčových služeb jsou zvlášť upraveny v dokumentu Standardy 

a metodika klíčových podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami, které jsou 

součástí Opatření rektora č. 9/2013 (UK, 2013).  

Mezi základní nástroje podpory studentů, které uvádí platné Opatření rektora č. 9/2013, 

řadíme modifikaci přijímacího řízení, modifikace studijních podmínek a kontrol studia a 

poskytování klíčových podpůrných služeb, které jsou nezbytné pro řádné studium studentů se 

speciálními potřebami. Studenti mají možnost kromě toho čerpat dalších podpůrných služeb, 

které jsou poskytovány, organizovány, příp. zajišťovány domovskou fakultou studenta. 

Běžnou součástí poskytovaných služeb je rovněž zpřístupňování fyzického prostředí, popř. 

jiné zvláštní úpravy prostor, vybavování prostor výuky a pracovišť potřebnými technickými a 

výukovými pomůckami. Zásadní je také zvyšování informovanosti pracovníků UK v oblasti 

vzdělávacích potřeb studentů a uchazečů se zdravotním postižením a přijímání, konzultování 

a případná realizace návrhů studentů na zlepšení podpůrných nástrojů. Univerzita a její 
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součásti rovněž pravidelně monitorují úroveň poskytovaných služeb realizací hodnotících 

šetření (UK, 2013). 

I pro prostředí Univerzity Karlovy platí, že do roku 2012 nebyli studenti důsledně evidováni. 

Zaznamenávaly se tak pouze počty těch studentů, kteří využívali určitý typ služby nebo žádali 

o úpravu studijních podmínek. Sledování počtu těchto studentů neulehčila ani ta skutečnost, 

že uchazeči o studium na většině fakult univerzity neměli a nemají povinnost v rámci 

přihlášky ke studiu dokládat svůj zdravotní stav vyjádřením praktického či odborného lékaře. 

Počty studentů tak byly odvislé od pečlivého přístupu pracovníků nejčastěji studijních 

oddělení. Následující grafy (Obr. 6.2 - 6.3) zachycují vývoj počtu uchazečů o studium a 

studentů, a to již od roku 2007.  

 

Obr. 6.2 Vývoj počtu uchazečů a nově přijatých studentů se zdravotním postižením  
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Obr. 6.3 Vývoj celkového počtu studentů se zdravotním postižením 

Koncem roku 2012 proběhla poprvé na UK evidence nově přijatých a stávajících studentů. 

Z celkového počtu studentů (cca 200 studentů) se pracovníkům fakult podařilo zaevidovat 

zhruba dvě třetiny z nich. Paralelně se tak od tohoto data vede dvojí druh evidence – studentů, 

kteří dali souhlas k evidenci a splnili její podmínky, a studentů, kteří souhlas k evidenci nedali.  

Z dat, která máme v současné době k dispozici, lze dále usuzovat na průměrnou úspěšnost 

uchazečů se zdravotním postižením u přijímacího řízení. Ta se ve sledovaném období 

pohybuje zhruba okolo 35 %. Jde tak o srovnatelný údaj s průměrnou dlouhodobě měřenou 

úspěšností studentů bez zdravotního postižení na všech fakultách UK. 

Pohlédneme-li na Univerzitu Karlovu v oblasti zabezpečení studia studentů se zdravotním 

postižením optikou SWOT analýzy, jsme schopni identifikovat nespočet silných stránek, které 

jsou odrazem současné vysoké kvality poskytovaných služeb. Ke zkvalitnění služeb 

jednoznačně přispělo zavedení evidence studentů se speciálními potřebami včetně tzv. 

funkční diagnostiky, která umožnila odborněji a hlouběji proniknout do studijních potřeb 

každého individuálního studenta. Procesem evidence došlo rovněž k preciznější kvantifikaci 

populace studentů, která využívá nebo bude využívat jednotlivých podpůrných služeb. 

Přijetím metodiky MŠMT navíc došlo ke stanovení minimálních standardů služeb a nároků 

studentů podle typu postižení, k jejichž zabezpečení získává vysoká škola adekvátní finanční 

prostředky. Přehlednost systému služeb univerzita sama posílila přijetím Opatřením rektora č. 

9/2013 a ještě dříve také transformací klíčových služeb na tzv. služby centralizované, které 
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mají sjednocenou správu a/nebo financování. Základem kvality nabízených služeb je také 

jednoznačně vysoce odborná platforma poskytovatelů služeb v podobě odborných ústavů a 

kateder jednotlivých fakult. Průběžnému zkvalitňování také přispívá fakultativní nabídka 

vzdělávání v otázkách studia studentů se zdravotním postižením pro jednotlivé skupiny 

pracovníků univerzity. 

Za slabé stránky univerzity v této oblasti musíme označit zatím nejednotnou mezifakultní 

úroveň poskytovaných doplňkových služeb a závislost jejich kvality na individuální aktivitě 

podpůrných subjektů – nejčastěji kontaktních osob. Na úrovni fakult se rovněž setkáváme 

s nízkou úrovní spolupráce mezi jejími součástmi, přičemž příkladnou výjimkou jsou ty 

fakulty, které na svých jednotlivých součástech zřizují pozice garantů odpovídající za studium 

studentů se zdravotním postižením v rámci dané katedry či ústavu (např. Pedagogická 

fakulta). Rezervy v ovlivňování kvality služeb identifikujeme stále v relativně nízké 

informovanosti pracovníků o specificích studia studentů se zdravotním postižením.  

Příležitosti dalšího vývoje spatřujeme především v provádění účinnější depistáže uchazečů o 

studium a studentů se zdravotním postižením. Toho lze dosáhnout především kvalitnější 

prezentací nabídky služeb na úrovních, které jsou pro studenty nejlépe dosažitelné (např. 

webové stránky kateder, studentské kluby apod.).  Nepřímou cestu vedoucí ke zkvalitňování 

služeb představuje rovněž provádění pravidelných hodnocení podpůrných služeb studenty a 

pracovníky, a to jak na úrovni fakultní, tak univerzitní. Fakulty také stále častěji využívají 

možnosti čerpat projektové prostředky a jejich prostřednictvím rozšiřovat nabídku 

poskytovaných služeb. 

Nebude-li se ovšem i nadále pokračovat v realizaci kroků vedoucích k udržení a dalšímu 

zkvalitňování systému podpory studentů, hrozí univerzitě, že bude uchovávat při životu 

systém podpory, který nebude vykazovat patřičné funkční kvality a bude zabezpečovat 

podporu pouze těch „nejsilnějších“ jedinců. 
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7 Relevantní výzkumné studie 

Přístupnost vysokoškolského vzdělávání pro minoritní skupiny zdravotně znevýhodněných 

osob je již po desítky let předmětem řešení řady převážně zahraničních výzkumných projektů. 

Jejich hnací silou ovšem není jen dlouhotrvající aktuálnost lidsko-právního tématu rovných 

příležitostí osob se zdravotním postižením v přístupu ke vzdělání. Realizace řady studií je 

vedena nesporným významem dosaženého vzdělání pro osoby se zdravotním postižením.  

Platí totiž, že čím vyšší úroveň vzdělání osoba se zdravotním postižením získá, tím lepší má 

šance se plnohodnotně začlenit do společnosti, a to zejména prostřednictvím své aktivní účasti 

na trhu práce, což jí logicky přináší prostředky k důstojnému životu a zbavuje ji závislosti na 

sociálních dávkách. 

7.1 Zahraniční výzkumné studie 

Zahraniční výzkumné aktivity v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením mají 

různorodou orientaci. Některé studie pracují s homogenními výzkumnými soubory – 

například studenty s dyslexií (např. Richardson a Wydell, 2003), psychickými poruchami 

(např. Megivern et al., 2003) nebo hodnotí vliv přesně definovaných překážek – například 

způsobu hodnocení studentů se zdravotním postižením (např. Hanafin et al., 2007). Jiné studie 

se zabývají náročností studia konkrétních studijních programů a oborů nebo deskriptivně 

analyzují vzdělávání studentů se zdravotním postižením v rámci jedné vysoké školy (např. 

Borland a James, 1999, Fuller et al., 2004). Jiné projekty oproti tomu jen na malých 

výzkumných vzorcích popisují, jak se studenti s procesem vysokoškolského studia 

vypořádávají (např. Holloway, 2001). Starší i recentní šetření se zabývají úspěšností studentů 

v průběhu studia. Tím, že úspěšnost bývá měřena prostřednictvím rozličných proměnných, 

dosahují tak studie také rozdílných výsledků (např. Wiseman et al., 1988; Sachs a Schreuer, 

2011).  

Rozsáhlejší a ucelenější výzkumné studie, pro něž je charakteristická vyšší recentnost, se 

explorativně zabývají procesem vzdělávání studentů s různými typy zdravotního postižení v 

různých vzdělávacích institucích. Pozornost věnují výuce a hodnocení stran studentů, navíc 

analyticky porovnávají situaci studentů s a bez zdravotního postižení (např. Tinklin a Hall, 

1999; Brandt, 2011; Sachs a Schreuer, 2011; Riddel et al., 2002 aj.). 
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I přes rozdílnost v zaměření uvedených studií sdílejí jejich záměry společného jmenovatele. 

Je jím pokus podat svědectví o zkušenostech studentů se zdravotním postižením v průběhu 

vysokoškolského studia, a to často i bez vytvoření patřičného teoretického rámce. V přehledu 

výzkumných projektů, se kterými jsme měli možnost se seznámit, postrádáme výzkumný 

zájem o latentní, na první pohled méně patrné, překážky ve studiu studentů se zdravotním 

postižením. Máme na mysli zejména identifikaci postupů, které blokují sociální začlenění 

studentů do akademického a sociálního prostředí a které mají za následek výraznou sociální 

izolaci studentů, což ve svém důsledku přinejmenším komplikuje uspokojivý průběh studia.  

7.2 Domácí výzkumné studie 

Prací zabývajících se přístupností terciární úrovně vzdělání pro uchazeče se zdravotním 

postižením v České republice je nepoměrně méně než zahraničních.  

V roce 2010 byla poprvé v novodobé historii České republiky zpracována na základě veřejné 

zakázky MŠMT ČR analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých 

školách. Text zprávy je členěn do čtyř tematických oblastí. Najdeme zde popis současného 

stavu v oblasti zpřístupňování studia studentům se zdravotním postižením na veřejných a 

soukromých vysokých školách, analýzu finanční náročnosti a možných zdrojů financování 

specifických nároků studentů, analýzu legislativních předpisů a doporučení pro vysoké školy 

a instituce veřejné správy. Výsledky analýzy se staly podkladem pro reformní kroky v oblasti 

financování služeb pro studenty se zdravotním postižením na vysokých školách, které byly 

započaty v roce 2012. 

V prostředí jednotlivých vysokých škol se v populacích studentů se zdravotním postižením 

průběžně realizují šetření, která z různých úhlů pohledu mapují průběh a charakter jejich 

studia. Z těch, které byly publikovány v poslední době, stojí za zmínění především výzkumné 

aktivity Libora Novosada, který na Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Hradec 

Králové a Masarykově univerzitě v Brně provedl longitudinální sledování průběhu studia i 

následného pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (Novosad, 2008). 

Dále v roce 2012 byla pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy publikována 

studie pod názvem „Cesty k inkluzi“ (Květoňová, Strnadová a Hájková, 2012), která se 

zaměřuje na specifika studia studentů se zdravotním postižením na vysokých školách. 
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Zvláštní pozornost autorky věnují překážkám ve studiu, se kterými se vysokoškolští studenti 

setkávají, a strategiím, které se studentům při překonávání těchto překážek osvědčují. 

Na celouniverzitní úrovni došlo v roce 2008 k realizaci šetření vzdělávacích potřeb 

pracovníků vysokých škol v otázkách zdravotního postižení. Jeho výsledky se staly 

podkladem pro přípravu vzdělávacích kurzů pro jednotlivé skupiny zaměstnanců univerzity. 

Následně na to v roce 2010 proběhlo první studentské hodnocení poskytovaných podpůrných 

služeb. Jeho výstupy byly však ovlivněny poměrně nízkou návratností distribuovaných 

dotazníků. Obdobný výzkumný záměr byl realizován v roce 2013, kdy byla kromě hodnocení 

služeb předmětem pozornosti také témata, jako je motivace ke studiu a výběru studijního 

oboru, překážek a zdrojů při studiu a úspěšnosti studentů v průběhu studia. Výsledky těchto 

částí výzkumného projektu jsou prezentovány v předložené dizertační práci. 
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8 Teoretický rámec výzkumné studie 

V přehledu teorií užívaných v sociologii vzdělávání (viz kapitola 2) jsme měli možnost 

seznámit se s řadou sociologických směrů, které ovlivňují zaměření jednotlivých výzkumných 

projektů. Předurčují totiž základní optiku, kterou bude na zkoumaná témata nahlíženo, a 

rovněž stanovují, kterým proměnným a vztahům mezi nimi bude výzkumník věnovat 

pozornost.  

Realizace předložené výzkumné studie se opírá o teorie kotvené v interakcionistické a 

interpretativní sociologii – tedy teoretických proudech, které jsou pro účely výzkumu 

v oblasti vzdělávání hojně užívané a zároveň nosné. Keller (1997) uvádí, že pro symbolický 

interakcionismus je východiskem svět, který nás obklopuje a který je závislý na našem 

přístupu k němu. Lidé jsou aktivní bytosti, které při svých setkáváních navzájem vyjednávají 

podobu reality. Lidský svět je v tomto smyslu výtvorem těch, kdo v něm žijí. 

Předčasné ukončení studia studentů na vysokých školách je téma, kterému je ve výzkumných 

studiích oprávněně věnována náležitá pozornost. Na úrovni vysokoškolského vzdělávání 

v USA se totiž uvádí, že téměř polovina studentů, kteří vstupují do dvouletých studijních 

programů, předčasně ukončují své studium a v případě studentů ve čtyřletých programech jde 

o více jak čtvrtinu z nich (Tinto, 1993). 

Intenzívní výzkum v této oblasti je rozvíjen více jak padesát let. V průběhu této doby došlo 

k významnému pokroku v pochopení psychologického, sociálního, ekonomického a 

organizačního fungování mechanismů a procesů, které ovlivňují rozhodnutí studenta ukončit 

studium před jeho absolvováním. Rozvinula se tak řada teorií, které z různých perspektiv 

nahlížejí předčasné ukončení studia na vysoké škole. Zpočátku základní oborovou optikou 

tohoto tématu byla především psychologie. Ukončení vysoké školy před jejím absolvováním 

bylo dáváno za vinu studentovi – jeho snížené motivaci, nedostatečným schopnostem a 

ochotě cenit si toho, co mu vysoká škola nabízí (Tinto, 2006). K významnému myšlenkovému 

posunu došlo v 70. letech 20. století, kdy se i v jiných vědních disciplínách mění pohled na 

vztah člověka a společnosti. Díky této proměně začíná přecházet část odpovědnosti za 

předčasné ukončení studia také na školu.  

Nejvíce rozšířenou a citovanou teorií retence studentů na vysoké škole, která nabyla téměř 

významu paradigmatické koncepce (Braxton et al., 1997), je teorie formulovaná v 70. letech 
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20. století americkým sociologem Vincentem Tintem – t. č. uznávaným profesorem 

sociologie vzdělávání na Syracuse University v USA a předním výzkumníkem v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání. Autorský výklad teorie Vincenta Tinta nalezneme v řadě 

publikací. Pro účely vytvoření teoretické perspektivy prezentované výzkumné studie 

vycházíme především z publikací Vincenta Tinta vydaných v roce 1975 a následně v roce 

1993. Podpůrně rovněž vycházíme ze sekundárních literárních pramenů, které z různých 

perspektiv popisují a analyzují Tintovu teorii.  

Teoretickým základem Tintovy koncepce retence je teorie sebevražd a sebevražedného 

chování zakladatele francouzské sociologie Emila Durkheima. Jedním ze čtyř typů 

Durheimovy typologie sebevražd je sebevražda egoistická, ke které dle Durkheima dochází 

v důsledku neschopnosti individua začlenit se do společnosti nebo komunity. Keller (2005) 

doslova uvádí, že egoistická sebevražda je typická deformovaným rozvojem individuálního 

„já“, které převáží „já“ sociální. Na modelu egoistické sebevraždy staví výzkumné záměry a 

následně teoretické koncepce i Vincent Tinto. Společností, resp. prostředím, do kterého 

člověk – student vrůstá, je pro něj vysoká škola, kterou student předčasně opouští – páchá 

sebevraždu, a to zejména tehdy, pokud se plně neintegruje do jejích struktur. 

V procesu retence studentů na vysoké škole identifikuje Tinto následující prvky, resp. 

proměnné. Před započetím studia sehrávají klíčovou roli studentovy vstupní charakteristiky 

(např. rodinné zázemí, typ předchozího vzdělání apod.). Další významnou komponentou jsou 

vzdělávací cíle stanovené studentem a vysokou školou. Podstatný je také charakter 

akademického života, který se na škole ustanovil (život na fakultě, vztah akademických 

pracovníků a studentů, vztahy mezi studenty), dále také vnější cíle a závazky, které působí na 

studenta. Výslednou komponentou je způsob ukončení studia (absolvování, přestup nebo 

předčasné ukončení). Názorné schéma těchto komponent je představeno na Obr. 8.1 

(upraveno dle Tinto, 1975). 
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Obr. 8.1 Schéma hlavních komponent Tintovy teorie retence studentů na vysoké škole  

Centrálním konstruktem Tintovy teorie je pojem integrace. Tinto rozeznává v rámci studia na 

vysoké škole dva druhy integrace – akademickou a sociální, které pokládá za hlavní činitele 

působící na setrvání studentů ve škole. Integrace studentů na úrovni akademické a sociální se 

vyvíjí postupně. Akademická integrace zahrnuje dosažené výsledky (známky z předmětů), 

rozvoj studenta prostřednictvím získávaných znalostí a dovedností, hodnocení úspěšnosti 

studenta, spokojenost s výukou, vztah ke studiu, identifikaci s vnitřními předpisy a normami a 

identifikaci s rolí studenta. Sociální integrace je určována mírou sociálního začlenění studenta 

do přirozených vrstevnických struktur, existencí podpůrné skupiny přátel, osobního kontaktu 

a vztahy s pracovníky univerzity a celkovou spokojeností s rolí studenta. Někteří autoři jako 

je Berger a Braxton (1998) upozorňují také na roli organizační struktury školy/fakulty 

v sociální integraci studentů. 
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Tinto rozlišuje dva hlavní způsoby zanechání studia. Jedná se nejprve o ukončení studia 

z důvodu nedostatečných studijních výsledků, tedy jistý druh nedobrovolného odchodu, a 

následně o dobrovolný odchod ze studia, ke kterému dochází v reakci studenta na celou řadu 

podnětů. Na předčasném ukončení studia se může podílet jak student, tak vzdělavatel, tedy 

vysoká škola a její pracovníci. Podle Tinta je proto nezbytné, aby i škola (stejně jako student 

ke škole) přesně vymezila své povinnosti a závazky vůči studentovi. 

Tintova pozornost věnovaná retenci studentů na vysoké škole odkrývá logicky téma 

úspěšnosti studentů v průběhu studia. Tinto identifikuje šest základních podmínek, které 

úspěšnost studentů jednoznačně podporují. Jedná se o povinnost školy posilovat úspěch 

studentů, očekávání školy od studenta, podporu poskytovanou školou studentovi, zpětnou 

vazbu o výkonu studenta, budování vztahů mezi studenty a školou a mezi studenty navzájem 

(tzv. involvement) a podporu vlastního procesu učení. Kritickým obdobím pro splnění těchto 

podmínek je podle Tinta zejména první rok studia (Tinto, 2009). 

Tinto tvrdí, že studenti pravděpodobně uspějí lépe v prostředí (rozuměj vzdělávací instituci), 

které bude dosažení jejich úspěchu vnímat jako svoji povinnost, za níž nese zodpovědnost, a 

nikoli jako výslednici dějů, které nemůže ovlivnit a které jsou odvislé zejména od 

individuálních kvalit studentů. S tím souvisejí vysoká očekávání školy, která klade na své 

studenty již od samého počátku studia. K tomu, aby mohli studenti tato očekávání naplňovat, 

poskytuje jim škola adekvátní podporu. Tinto rozeznává tři druhy podpory – akademickou, 

sociální a finanční. Tinto tvrdí, že mnozí studenti jsou přijímáni na vysokou školu, aniž by 

byli na studium řádně připraveni. Těmto studentům jsou proto nabízeny kurzy zaměřené na 

rozvoj jejich znalostí a dovedností, je jim poskytován tutoring, zakládají se studijní skupiny 

apod. Principem sociální podpory je poskytování informačních a poradenských služeb, 

studijního vedení (typu např. známého koučingu), zakládání center/míst setkávání pro 

studenty s různými charakteristikami. Finanční podpora spočívá především v poskytování 

adresné stipendijní podpory. 

Čtvrtou podmínkou úspěšného studia je poskytování pravidelné zpětné vazby studentům o 

dosažených výkonech a úspěších, a to nejen na začátku a konci studia daného předmětu, ale 

kontinuálně během každé výuky. Naplnění této podmínky umožňuje včas identifikovat 

problémy studenta, a vytváří tak prostor pro jejich řešení.  
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Další Tintem uváděnou podmínkou je nutnost pěstovat silný vztah studentů ke škole a mezi 

studenty navzájem. Jedná se o již zmiňovanou akademickou a sociální integraci studentů. 

Obecně platí, že čím více jsou studenti zahrnuti do studia na úrovni akademické a sociální, 

tím je pravděpodobnější, že ve studiu setrvají. Platí to zejména pro první rok studia, kdy se 

tyto vztahy u studenta teprve ustanovují, ale jsou rozhodující pro další studium a setrvání 

v něm. Tinto navíc zdůrazňuje, že tyto vztahy vznikají především v prostředí, kde probíhá 

výuka – v učebnách, přednáškových sálech, seminárních místnostech apod. Jde o místa, kde 

studenti spolu navzájem a s představiteli školy tráví nejvíce času. Pokud tyto vztahy 

nevzniknou primárně zde, nelze očekávat, že vzniknou jinde – mimo území školy. S podporou 

vznikajících vztahů úzce souvisí také styl výuky postavený na skupinové práci a existenci 

studijních komunit, které posilují aktivní participaci všech jejích členů. 

Poslední šestou podmínkou uváděnou Tintem je vlastní učení. Studenti, kteří studují 

v prostředí, které podporuje učení, mají vyšší pravděpodobnost, že setrvají ve studiu a zdárně 

ho absolvují. Studenti, kteří se učí, jsou studenti, kteří většinou vydrží až do konce. 

Přestože Tintova teorie byla svou povahou průlomová a stala se všeobecně přijímanou, čelila i 

tak četným kritickým komentářům. Tintovi bylo především vytýkáno, že do svých 

výzkumných studií zařazuje pouze standardní studenty – příslušníky majoritní populace 

určitého věku. Studie byly rovněž realizovány pouze na studentech čtyřletých studijních 

programů. Stejný model retence tak nemusel na dvouletých oborech fungovat obdobně. Na 

tyto výtky reaguje Tinto průběžnou revizí stávajících podob své teorie (Metz, 2002). 

Až pozdější Tintovy výzkumy se soustředily také na studenty znevýhodněné – zejména 

studenty pocházející z nízkopříjmových rodin. Specifické problémy spojené s retencí na 

vysoké škole se ovšem týkají i jinak ohrožených skupin studentů – např. se zdravotním 

postižením.  

Přestože jsme se dosud nesetkali s aplikací Tintova modelu na retenci studentů se zdravotním 

postižením a ani záměrem prezentované výzkumné studie nebylo sledovat vliv všech 

jednotlivých proměnných (zejména prvků akademické a sociální integrace) na setrvání ve 

studiu, resp. předčasné ukončení studia, stal se právě Tintův model retence studentů 

teoretickým východiskem naší výzkumné práce. Jeho nesporný vklad totiž spočívá v tom, že 

identifikuje proměnné, které sehrávají klíčovou roli v úspěšnosti studentů, resp. setrvání 

studentů ve studiu a následně vztahy mezi těmito proměnnými popisuje a analyzuje.  
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V rámci námi provedené studie byly některé z těchto vztahů ověřovány. Zaměřili jsme 

pozornost na vliv jednotlivých překážek a podpor ve studiu na úspěšnost studia. Předmětem 

zájmu byl především vliv sociální integrace na úspěšnost studia. Následující Obr. 8.2 

znázorňuje konkrétní proměnné a vztahy mezi nimi, které byly předmětem předložené studie. 

 

 

Obr. 8.2 Schéma proměnných a vztahů mezi nimi v provedené dizertační studii  
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9 Projekt a realizace výzkumné studie 

9.1 Charakter výzkumné studie a její fáze  

Vzhledem k charakteru výzkumných cílů uvedených v úvodu empirické části práce byl 

k jejich naplnění zvolen kvantitativní výzkumný přístup, jehož účelem je ověřit platnost 

hypotéz o výskytu určitých charakteristik zkoumaných fenoménů, případně o vzájemných 

vztazích těchto charakteristik a dále také o jejich vztazích k dalším objektům a vlastnostem 

(Reichel, 2009). 

Výzkumná studie byla rozdělena do předvýzkumné a vlastní výzkumné fáze a byla 

realizována od listopadu r. 2012 do srpna r. 2013. Zpracování výzkumných úkolů předcházelo 

zmapování empirického terénu tematickou rešerší odborných literárních zdrojů. Pozornost 

byla soustředěna především na relevantní domácí a zahraniční výzkumné studie a shrnující 

teoretické statě. U každého trsu výzkumných otázek byl dále proveden kvalitativní 

předvýzkum. Jeho nespornou výhodou je, že se pokouší určitý fenomén (prvek, aspekt, proces 

apod.) nahlížet v pro něj autentickém prostředí a vytvářet jeho obraz v co možná 

nejkomplexnější podobě, včetně podob jeho vztahů s dalšími aspekty apod. (Petrusek, 1993).  

Základní technikou sběru dat v předvýzkumné fázi byl skupinový rozhovor, neboli tzv. focus 

group. Jedná se o techniku sběru dat, která je založena na provádění hloubkových rozhovorů 

s respondenty, kteří nemusí být nutně reprezentativním vzorkem základní populace, ale musí 

se jich tzv. fokusované téma týkat. Jedná se povětšinou o homogenní skupiny účastníků, kteří 

sdílejí podobné sociální charakteristiky, dosahují srovnatelného věku a jsou ochotni sdílet své 

zkušenosti a názory s moderátorem a ostatními účastníky (Thomas et al., 1995). Výhoda 

focusové skupiny spočívá ve sběru velkého množství dat v relativně krátkém čase. Zároveň 

závěry, které focusová skupina přináší, je vhodné využít jako podklad výzkumu, jehož design 

bude spíše kvantitativní (Rabiee, 2004). 

Focusové skupiny se zúčastnilo sedm studentů s různým typem zdravotního postižení 

(pohybové, smyslové, duševní), jeden moderátor, dva pozorovatelé/zapisovatelé a dva 

tlumočníci do/z českého znakového jazyka. Skupinový rozhovor proběhl na podkladě předem 

zpracovaného scénáře a z jeho průběhu byl vytvořen zvukový a následně také písemný 

záznam. Principem kvalitativní analýzy dat získaných prostřednictvím skupinového interview 
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byla především redukce dat, provedená za účelem hloubkového porozumění fokusovaných 

témat (Rabiee, 2004). Analýza dat proběhla v následujících fázích: seznámení se s daty, 

identifikace tematických rámců, práce s daty a jejich restrukturování, interpretace dat (Ritchie 

a Spencer, 2002).  

Cílem rozhovoru, který trval zhruba 120 minut, bylo získat hlubší vhled studentů do 

jednotlivých výzkumných témat, která se později stala předmětem dotazníkového šetření. Na 

podkladě výstupů předvýzkumné fáze byl konstruován dotazník jako nástroj pro budoucí sběr 

dat. Konečná podoba dotazníku byla v závěrečné fázi pilotně ověřena na účastnících 

skupinového rozhovoru. Po ukončení předvýzkumné fáze studie byla zahájena vlastní 

výzkumná fáze spočívající v distribuci dotazníku, resp. sběru dat jeho prostřednictvím 

v populaci studentů se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově v Praze. 

9.2 Výzkumné cíle a otázky 

Předmětem výzkumné studie je jedna ze zásadních oblastí života osob se zdravotním 

postižením, kterou je oblast vzdělávání a zvláště pak přístup k jeho terciární úrovni a šancím, 

že lidé se zdravotním postižením budou plnohodnotně zapojeni do mainstreamového systému 

terciárního vzdělávání, získají vysokoškolské vzdělání, a reálně tak zvýší pravděpodobnost 

svého uplatnění na trhu práce.  

Cílem výzkumného projektu realizovaného v prostředí největší české univerzity je účelně 

přispět k diskusi o inkluzívním vzdělávání na úrovni terciárního školství a kriticky posoudit 

vlivy, které rozhodujícím způsobem ovlivňují aktivní a úspěšnou participaci osob se 

zdravotním postižením v akademickém životě. 

Studie soustřeďuje pozornost na několik klíčových výzkumných témat. V první řadě se jedná 

o motivaci osob se zdravotním postižením ke studiu na vysoké škole a volbě studijního oboru. 

Následně jsme pečlivému zkoumání podrobili překážky, se kterými se studenti se zdravotním 

postižením během studia setkávají stejně jako zdroje, kterých mohou studenti pro překonávání 

těchto překážek využívat. Výzkumná studie vyúsťuje ve sledování úspěšnosti studentů se 

zdravotním postižením posuzované na základě jejího objektivního a subjektivního hodnocení. 

V souladu se záměrem práce byly formulovány následující výzkumné otázky: 
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1. Jaké faktory ovlivňují rozhodnutí uchazeče se zdravotním postižením začít studovat na 

vysoké škole? Jak se význam těchto faktorů liší mezi studenty s jednotlivými typy 

zdravotních postižení? Jsou rozdíly v motivaci ke studiu mezi uchazeči se zdravotním 

postižením a bez něj? 

2. Jaké vlivy působí u uchazečů se zdravotním postižením na výběr studijního oboru? 

Liší se význam těchto faktorů mezi studenty s jednotlivými typy zdravotních 

postižení? Co je při výběru studijního oboru silnějším vlivem – vlastní zdravotní 

postižení nebo zájem o dotyčný obor? 

3. Jak studenti hodnotí překážky, které vznikají v interakci mezi jejich zdravotním 

omezením a studijním prostředím? Jsou jednotlivé překážky významnější u studentů 

s určitými typy zdravotních postižení? Lze mezi překážkami ve studiu identifikovat 

nějaké vztahy? 

4. Jakých zdrojů pro překonávání překážek využívají studenti v průběhu svého studia? 

Jsou posuzované zdroje srovnatelně významné pro všechny studenty bez rozdílu 

zdravotního postižení? Lze mezi jednotlivými zdroji identifikovat nějaké typy? 

5. Jak studenti se zdravotním postižením objektivně a subjektivně hodnotí svoji 

úspěšnost v průběhu studia? Jaké překážky mohou fungovat jako predikátory 

objektivně hodnocené úspěšnosti? Jak se mezi sebou odlišují jednotlivé typy 

úspěšných a neúspěšných studentů? 

Odpovědi na výše formulované výzkumné otázky jsou rozpracovány a prezentovány 

v podkapitole 9.6 o výsledcích výzkumné studie.  

9.3 Charakteristika výzkumného souboru 

Vzhledem k velikosti výzkumného souboru a disponibilitě informací o všech jeho jednotkách 

byly v rámci provedené studie zkoumány všechny jeho jednotky. Hovoříme tedy o tzv. 

úplném, totálním, vyčerpávajícím soubor, čili censu (Reichel, 2009). Výzkumný soubor byl 

tvořen všemi studenty, o nichž příslušná studijní oddělení jednotlivých fakult Univerzity 

Karlovy mají záznam svědčící o určitém typu zdravotního postižení. Tento soubor je tvořen 

dvěma sty studenty, kteří v současné době studují v prezenční či kombinované formě studia 

na Univerzitě Karlově. Rozmístění studentů na jednotlivých fakultách a zastoupení 

jednotlivých typů zdravotního postižení mezi studenty předkládá Obr. 9.1 a 9.2. 
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Obr. 9.1 Porovnání výchozího a konečného souboru respondentů dle příslušnosti k fakultě 

 

 

Obr. 9.2 Porovnání výchozího a konečného souboru respondentů dle typu zdravotního postižení 

Strukturu výchozího souboru studentů dle příslušnosti k jednotlivým fakultám dle dělení 

uvedeného v Tab. 9.1 znázorňuje i rozhodovací strom (Obr. 9.3).  
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Obr. 9.3 Rozložení studentů s jednotlivými typy postižení na fakultách UK 

Již samotné rozmístění studentů na jednotlivých fakultách UK popírá hypotézu o shodném 

zastoupení podle typu jejich postižení. Na lékařských a teologických fakultách jsou 

nejvýznamněji zastoupeni studenti s tzv. ostatními postiženími zahrnující také studenty 

s psychickými poruchami, naopak na společensko-vědních fakultách najdeme nejvyšší 

zastoupení studentů s pohybovým postižením. Na pedagogické a přírodovědecké fakultě se 

znovu setkáváme s nejvyšším počtem studentů s ostatními postiženími. 

Konečný soubor výzkumných jednotek tvořený skutečnými respondenty čítá 127 studentů. 

Soubor je složen z 58 mužů (46 %) a 69 žen (54 %) žen. Téměř dvě třetiny studentů (60 %) 

studují v bakalářském programu, třetina v magisterském programu a 5 % studentů je v 

doktorském programu. Dva respondenti neuvedli typ studia. Respondenti jsou studenti všech 

ročníků (podrobněji v Tab. 9.1). 
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Tab. 9.1 Struktura respondentů dle ročníku 

Ročník počet % 

První 40 31,5 

Druhý 20 15,7 

Třetí 33 26,0 

Čtvrtý 12 9,4 

Pátý 11 8,7 

Vyšší než pátý 8 6,3 

Neuveden 3 2,4 

Četnost 127 100 

 

Rozložení jednotlivých typů zdravotního postižení v souboru uvádí Obr. 9.2. Konkrétnější 

specifikaci konečného souboru respondentů podle typu zdravotního postižení přinášejí až 

odpovědi respondentů na identifikační otázku obsaženou v dotazníku (Tab. 9.2). Případné 

rozdíly jsou dány širší možností volby typu zdravotního postižení a případně chybami 

v kategorizaci studentů s jednotlivými typy zdravotních postižení, která je prováděna na 

studijních odděleních fakult.  
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Tab. 9.2 Výzkumný soubor respondentů dle typu zdravotního postižení (na základě výpovědí studentů) 

Pouze jeden typ postižení 

  Četnost % 

Pohybové 19 14,96 

Zrakové 19 14,96 

Sluchové 20 15,75 

Specifické poruchy učení 22 17,32 

Psychické poruchy 16 12,6 

Chronické somatické onemocnění (CHSO) 7 5,51 

Jiné 5 3,94 

Dva typy postižení 

Pohybové + zrakové 4 3,15 

Pohybové + CHSO 2 1,57 

Pohybové + jiné 1 0,79 

Zrakové + sluchové 2 1,57 

Specifické poruchy učení + Psychické poruchy 1 0,79 

Specifické poruchy učení + CHSO 1 0,79 

Specifické poruchy učení + jiné 2 1,57 

Psychické poruchy + CHSO 2 1,57 

Psychické poruchy + jiné 1 0,79 

Tři typy postižení 

Pohybové + zrakové + specifické poruchy učení 1 0,79 

Pohybové + zrakové + jiné 1 0,79 

Pohybové + Psychické poruchy + CHSO 1 0,79 

Četnost 127 100 

 

Návratnost dotazníků se pohybovala na úrovni 64 %. Nejvyšší byla zaznamenána u studentů 

se zrakovým a sluchovým postižením (68 %, resp. 65 %), u ostatních skupin studentů se 

pohybovala na srovnatelné úrovni (59 – 63 %). Návratnost lze rovněž sledovat v Obr. 9.1 a 

9.2. 



Empirická část 

 

98 

 

Pro účely prováděných analýz byli respondenti z oborově příbuzných fakult sloučeni do pěti 

kategorií. Přehled seskupení fakult znázorňuje Tab. 9.3. 

 

Tab. 9.3 Kategorie oborově příbuzných fakult 

Kategorie Fakulty Četnost % 

Teologická KTF+ ETF +HTF 26 20 

Lékařská a FTVS LF3 + LF Plzeň + LFHK + 

FTVS 

14 11 

Humanitní FF + PF+ FSV + FHS 48 38 

Pedagogická PedF 25 20 

Přírodovědecká MFF + PřF 14 11 

Četnost   127 100 

9.4 Sběr dat a jeho organizace ve výzkumné fázi 

Základní technikou sběru dat byl v rámci kvantitativní výzkumné metodologie neanonymní 

elektronický dotazník.  Důvodem využití uvedené techniky sběru dat byla skutečnost, že 

dotazník umožňuje poměrně snadno získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně 

krátkém čase a s poměrně malými náklady (Disman, 2008). Za účelem zvýšení návratnosti 

dotazníků byl charakter dotazníků neanonymní, což umožnilo sledování jejich návratnosti od 

jednotlivých respondentů.  

Dotazník byl rozdělen do čtyř hlavních tematických úseků, přičemž každý z nich byl uveden 

krátkým textem. Dotazník byl složen z 26 otázek, z čehož 6 otázek bylo identifikačních, 

ostatní meritorní, 9 otázek bylo vícepoložkových. Otázky byly uzavřené nebo polootevřené, 

jedna otázka byla zcela otevřená. Dvě otázky měly povahu filtrační. Otázky byly převážně 

polytomické. Odpovědi na otázky byly nejčastěji konstruovány do podoby čtyřbodových škál 

pro vyjádření postoje respondenta. Na začátku dotazníku byly uvedeny jasné pokyny 

k vyplňování a také zdůvodnění smyslu a potřebnosti prováděného šetření. 

Dotazník byl zpracován do podoby online webového formuláře, který byl vytvořen 

v programovacím jazyce PHP a MySQL. Dotazník byl posléze adaptován pro potřeby 
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studentů se smyslovým postižením tím, že studentům s postižením zraku byl dotazník 

distribuován ve formátu MS Word a studenti se sluchovým postižením měli možnost při jeho 

vyplňování využít tlumočení do českého znakového jazyka. Konstruovaný dotazník byl 

v prostředí Univerzity Karlovy využit jako nástroj sběru dat za účelem hodnocení podpůrných 

služeb pro studenty se speciálními potřebami (viz Příloha). 

Každému respondentovi byl pro vyplnění dotazníku přiřazen unikátní přihlašovací kód. 

Respondenti byli následně emailovou poštou pracovníky Kanceláře pro studenty se 

speciálními potřebami vyzváni k jeho vyplnění. Vlastní sběr dat probíhal jeden měsíc, v jehož 

průběhu byli studenti, kteří dotazník ještě nevyplnili, znovu – maximálně však třikrát pomocí 

emailové pošty vyzváni k jeho vyplnění.  

Data byla shromažďována v dokumentu MS Excel a automaticky kódována tak, že 

jednotlivým variantám každého znaku byly přiřazeny číselné symboly.  

9.5 Analýza dat 

Charakteru výzkumného přístupu odpovídají použité techniky analýzy dat.  

V prvním kroku analýzy byly tříděním prvního stupně zjišťovány četnosti variant 

jednotlivých znaků. Tyto údaje jsou nejčastěji udávány dvojím způsobem, a to v absolutních a 

relativních četnostech. Porovnání rozložení určitého znaku v jednotlivých podsouborech, 

které byly v rámci zkoumaného souboru vytvářeny variantami dalšího znaku, bylo vytvořeno 

tříděním druhého stupně v kontingenčních tabulkách.  

K testování statistických hypotéz v kontingenčních tabulkách byl použit chí-kvadrát test. 

V případě nesplnění vstupních podmínek pro chí-kvadrát test, tj. pokud byla některá 

očekávaná četnost varianty znaku menší než 5, byl použit Fisherův kombinatorický test (také 

Fisherův test přesnosti). V tabulkách s větším počtem řádků a sloupců, kdy výpočet Fisherova 

přesného testu přesáhl časový limit, byl výpočet proveden metodou Monte Carlo s počtem 

výběrů roven 10 000. Za účelem zjišťování shody rozdělení pro dva závislé výběry byl dále 

aplikován neparametrický McNemarův test.  

K detekování políček, ve kterých dochází k signifikantní odchylce od očekávaných hodnot a 

které tedy vedou k zamítnutí hypotézy nezávislosti řádkového a sloupcového faktoru, byly 

využity Adjusted Residuals (Residual políčka tabulky = pozorovaná minus očekávaná 
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hodnota, Adjusted – odhadem jsou děleny standardní chyby – SE, standard error). Detekování 

je na úrovni Adjusted residual  > 1,96 nebo < -1,96. Pro nízký počet dat v políčku v tabulkách 

bylo využití Adjusted residual většinou pouze orientační. 

Pro účely měření stupně závislosti mezi kvalitativními znaky, které byly změřeny pomocí 

ordinálního měření, byl použit Spearmanův koeficient pořadové korelace.  

Z vícerozměrných technik analýzy dat byla využita shluková analýza. Byla aplikována 

hierarchická shluková analýza, kde shlukovanými objekty byly jednotlivé otázky. Mírou 

podobnosti byl neparametrický korelační koeficient Spearmanův, tj. nepodobnější objekty 

byly otázky s vysokým korelačním koeficientem.  Metoda shlukování  Average Linkage.  

Dále byla aplikována technika rozhodovacích stromů (Decision tree), metoda Exhausting 

CHAID (CHi-squared Automatic Interaction Detection), která je založena na postupném 

rozdělování prostoru jednotlivým znakům. Získali jsme tak definované podskupiny jednotek, 

které se od sebe signifikantně liší ve zvoleném znaku. 

Z vícerozměrných technik analýzy dat byla také využita binární logistická regrese, ve které 

vstupující závislá proměnná nabývá pouze dvou hodnot. Nezávislé proměnné mohou být 

nominální i spojité. Binární logistická regrese umožňuje z většího počtu ovlivňujících faktorů 

vybrat sadu optimálních predikátorů. Metodou výběru byla Forward Conditional. 

Data byla analyzována v programu IBM SPSS Statistics (Version 20, Release 20.0.0). 

9.6 Výsledky a jejich interpretace 

9.6.1 Motivace k vysokoškolskému studiu 

Podle britského sociologa Alana Hursta (1996) získávají lidé se zdravotním postižením 

přijetím na vysokou školu šanci prohloubit si své dosavadní vědomosti, rozvinout své sociální 

dovednosti, získat kvalifikaci pro výkon budoucího povolání a příležitost aktivně ovlivňovat 

odborné diskuse a debaty. Dodává navíc, že vysokoškolské studium je současně významnou 

zkušeností tzv. empowermentu, tedy zvyšování duchovní, politické, společenské nebo 

ekonomické síly jednotlivců a komunit. Vysokoškolské studium tedy má, jak říká Borland a 

James (1999), potenciál utvářet osobní a sociální identitu jednotlivce.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita
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Motivace k vysokoškolskému studiu jako klíčový aspekt v procesu vzdělávání představuje 

první oblast, které byla ve výzkumné studii věnována pozornost. Mamisheishvilli a Koch 

(2012) uvádějí, že typickými rysy vstupu osob se zdravotním postižením na vysokou školu je 

průměrně vyšší věk při přijetí a často nereálná očekávání spojená se studiem. Oba tyto znaky 

mnohdy vedou k předčasnému ukončení studia.  

Odborná literatura předkládá celou řadu definic motivačního chování. Motivaci lze chápat 

jako individuální úsilí člověka, které umožňuje mobilizaci jeho chování směrem k dosažení 

stanovených cílů (Analoui, 2000), nebo jako úsilí k naplnění jeho individuálních potřeb a 

očekávání (Luthans, 1995).  Podle Willey (1997) je vždy nejsilnějším motivem to, čeho si 

člověk nejvíce cení a zároveň se mu toho nedostává.  

Motivace je velmi složitý proces ovlivňovaný působením širokého spektra vnějších a 

vnitřních faktorů. Vnější motivační faktory jsou vlivy, které stimulují chování člověka a jsou 

kotveny v jeho vnějším prostředí. Naopak vnitřní motivace je převáženě tvořena vnitřními 

potřebami člověka (Bassy, 2002). Na příkladu vzdělávání lze za vnitřní faktory motivace ke 

studiu označit touhu po dalším vzdělávání, nových znalostech a uspokojení, které člověk 

získává v procesu osvojování si nových znalostí a dovedností. Oproti tomu vyšší výdělek, 

sociální status nebo lepší uplatnění na trhu práce reprezentují vnější motivační faktory.  

Motivace k vysokoškolskému studiu v populaci studentů bez postižení je předmětem 

výzkumného bádání řady rozsáhlých zahraničních i domácích sociologických studií. Za 

zmínku stojí především následující české výzkumné projekty: Sociální portrét 

vysokoškolských studentů v ČR I-V (CSVŠ, 1992 – 2005), Studenti VOŠ a VŠ (CSVŠ, 1997) 

a Studium na VŠ (SÚ AV ČR, 2004 – 2008) (Minksová, 2010). Údaje z těchto šetření 

umožňují v dlouhodobém průřezu porovnávat proměnu faktorů, které motivují studenty k 

započetí studia na vysoké škole. Získané výzkumné závěry budou využity rovněž ke 

komparaci motivačních impulzů v populaci studentů s a bez zdravotního postižení.  

Důležitost vnějších i vnitřních motivačních faktorů, které hrály roli při rozhodování se o 

studiu na vysoké škole, byly sledovány baterií sedmi položek, hodnocených na čtyřstupňové 

škále. Položky byly formulovány v souladu s těmi, které jsou sledovány i v rámci výše 

uvedených výzkumných studií. Baterie byla navíc doplněna o druh motivace, který se 

specificky váže ke studiu studentů se zdravotním postižením. Touto položkou bylo „dokázat 

ostatním, že na to mám“, která byla začleněna do baterie položek na základě výroků účastníků 
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skupinového interview v předvýzkumné fázi. Výsledné pořadí jednotlivých motivů 

znázorňuje Obr. 9.4.  

 

Obr. 9.4 Důvody při rozhodování začít studovat na vysoké škole (%)  

Podle očekávání je v rozhodování o vstupu na vysokou školu zcela zásadní touha se dále 

vzdělávat (97 %), kterou uvedla jako dosti či docela důležitou naprostá většina dotázaných. 

Dále není překvapivým zjištěním, že jen o něco méně studentů očekává od absolvování 

vysoké školy lepší uplatnění na trhu práce (85 %). Uvádí se totiž, že specifická míra 

nezaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností (před přijetím Zákona o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) se základním vzděláním byla třikrát vyšší než vysokoškolsky 

vzdělaných. U občanů bez postižení má přitom základní vzdělání 10 % populace (ZP 20,1 %) 

a vysokoškolské asi 12 % populace (ZP jen 3,8 %) (Zdroj: Socioklub a VCIZP in Michalík, 

2011). Dosažení maximální možné kvalifikace občana se zdravotním postižením je proto 

nezpochybnitelným předpokladem jeho úspěšného zapojení na pracovním trhu (Michalík, 

2011). 

Více jak dvě třetiny uchazečů o studium vstupují na vysokou školu také s cílem získat 

vysokoškolský titul. Tento důvod, jak později uvedeme, velmi úzce koreluje s motivem 

vysokoškolské vzdělání jako zdroj blahobytu a úspěchu.   
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Za další velmi podstatný důvod, který ovlivňuje rozhodnutí začít studovat na vysoké škole, 

lze také považovat odhodlání více jak poloviny uchazečů se zdravotním postižením dokázat 

ostatním, že na studium na vysoké škole mají, že jsou schopni ho i přes limity, které z jejich 

postižení vyplývají, zvládnout.  Nespornou sílu tohoto motivačního impulsu dokazuje 

skutečnost, že vysokoškolské studium může sloužit jako nástroj potvrzování a zvyšování své 

sebehodnoty, což platí o to více, jedná-li se o členy potenciálně znevýhodňované části 

populace (Stanley, 2000). Tento druh motivace ke studiu obdobně komentuje Libor Novosad 

(2008). Říká, že vysokoškolské studium může pro lidi se zdravotním postižením představovat 

nástroj získání identity rovnoprávného občana a důstojného sebeuplatnění ve společnosti a 

možnost žít vlastní život bez nepřiměřených paternalistických zásahů. 

Naopak jako relativně nejméně důležitý důvod bylo hodnoceno vnímání studia na vysoké 

škole jako způsobu odložení vstupu do praxe (19 %) a zdroje blahobytu a úspěchu (33 %).  

Z výše uvedeného pořadí motivačních faktorů je zřejmé, že pro studenty se zdravotním 

postižením se zdá být samotná příležitost dále pokračovat ve studiu a možnost prohlubovat si 

své dosavadní vědomosti silnějším motivačním impulzem ke studiu na vysoké škole než 

případný přínos vyššího vzdělání v oblasti ekonomické, třebaže studenti pochopitelně od 

dosaženého vzdělání očekávají lepší výchozí pozice na pracovním trhu. Přestože dosažení 

vyššího stupně vzdělání logicky zvyšuje pravděpodobnost pracovního uplatnění, nejde 

v případě osob se zdravotním postižením o zastávání pracovních míst významněji lépe 

placených, nýbrž jakýchkoli, které mohou odpovídat často i nižší kvalifikaci, tedy absolventa 

se středoškolským nebo nižším vzděláním bez zdravotního postižení.  

V rámci daného výzkumného tématu jsme dále sledovali, zda některé důvody vedoucí 

k rozhodnutí studovat na vysoké škole, neudávají častěji studenti s určitými typy zdravotních 

postižení. Vztah mezi zdravotním postižením a motivací k vysokoškolskému studiu jsme 

zkoumali zejména u důvodu „dokázat ostatním, že na to mám“. Aplikací Fischerova testu 

přesnosti se však tento vztah nepotvrdil (p = 0,13), byť vyšší podíl kladných odpovědí se 

objevuje u studentů s psychickými poruchami. K signifikantnímu výsledku nevedlo ani 

použití logistické regrese (závislá proměnná: „dokázat ostatním, že na to mám“, nezávislé 

proměnné: obor, typ zdravotního postižení). 

Podstatné rozdíly nacházíme v porovnání motivace ke vstupu na vysokou školu u studentů se 

zdravotním postižením a bez něj. Vyjdeme-li z údajů publikovaných v knize Šimy, Pabiana a 
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Prudkého (2010), které souhrnně prezentují výsledky v úvodu zmíněných výzkumných 

projektů, docházíme k závěru, že studenti se zdravotním postižením chápou vysokoškolské 

studium daleko méně často jako zdroj případného blahobytu a úspěchu (rozdíl 64 %) a jako 

způsob odložení vstupu do pracovního života (rozdíl 60 %). Názorné porovnání motivace 

k vysokoškolskému studiu u těchto skupin studentů znázorňuje Obr. 9.5.  

 
Obr. 9.5 Motivace k vysokoškolskému studiu v populaci osob s a bez zdravotního postižení 

Je tedy patrné, že populace studentů, ve které převládají studenti bez zdravotního postižení, 

chápe mnohem častěji vysokoškolské vzdělání jako instrumentální hodnotu sloužící 

k naplnění ekonomické hodnoty vzdělání. Dlouhodobě a opakovaně získané pořadí motivací 

tak vypovídá o tom, že ekonomická a kariérní hlediska jsou u běžné populace studentů 

nejsilnějšími motivačními impulzy pro studium na vysoké škole (Menclová a Baštová, 2005).  

Pro nalezení obecnější motivace k vysokoškolskému studiu byla využita shluková analýza. 

Mírou podobnosti byl neparametrický koeficient Spearmanův (metoda shlukování Average 

Linkage).  Aplikací tohoto postupu byly identifikovány tři shluky motivů (Tab. 9.4).  
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Tab. 9.4 Shluky motivů ke vstupu na vysokou školu 

Shluk Název shluku Obsažené motivy 

č. 1 Individuální prospěch Zdroj blahobytu a úspěchu 

Dosažení vysokoškolského titulu 

Lepší uplatnění na trhu práce 

Dokázat ostatním, že na to mám 

č. 2 Nepsaná pravidla Rodinná tradice 

Odložení vstupu do praxe 

č. 3 Touha po dalším 

vzdělání 

Touha se dál vzdělávat 

 

Nejtěsnější vazba je mezi motivy vysokoškolské vzdělání jako zdroj blahobytu a úspěchu a 

jako prostředek k dosažení vysokoškolského titulu (rs = 0,47, p  0,0001). Další silná vazba je 

mezi motivy vysokoškolské vzdělání jako zdroj blahobytu a úspěchu a lepší uplatnění na trhu 

práce (rs = 0,28, p  0,002). Druhý shluk motivů je tvořen motivem vstupu na vysokou školu 

na základě rodinné tradice a odložení vstupu do praxe. Třetí shluk je tvořen samostatným 

motivem, kterým je touha se dál vzdělávat. Aplikací shlukové analýzy došlo k 

vzájemnému vydělení vnějších (shluk č. 1) a vnitřních motivačních faktorů (shluk č. 3) 

ovlivňujících rozhodnutí uchazeče vstoupit na vysokou školu. 

 

9.6.2 Motivace k volbě studijního oboru 

Výběr vhodného studijního oboru na vysoké škole může být dlouhým a složitým procesem, 

do kterého vstupuje celá řada proměnných. Některé z nich jsou určovány i povahou 

zdravotního stavu uchazeče. Volba bývá proto o to náročnější právě pro studenty se 

zdravotním postižením, kteří jsou nuceni podřizovat svůj výběr nejen zájmu o konkrétní obor, 

ale zejména možnostem a limitům, které vyplývají z jejich změněného zdravotního stavu.  
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Někdy bývá také podceňováno riziko neujasněných, neadekvátních a nenaplněných 

vzájemných očekávání mezi uchazečem o studium a školou. Je proto nutné nalézt shodu mezi 

představami, přáními, nadáním i možnostmi studenta, a to nejen na úrovni vysoké školy, ale 

rovněž i trhu práce (Novosad, 2008). Konečná volba vhodného studijního oboru, jehož 

studium bude zohledňovat očekávání, zájem a vzdělávací potřeby studenta, je důležitou 

rozhodující proměnnou působící na zdárný průběh studia.  

Hodnocení důvodů, které hrály roli při výběru studijního oboru u uchazečů se zdravotním 

postižením, bylo realizováno baterií pěti položek hodnocených na čtyřstupňové škále. Jejich 

výsledné pořadí ukazuje Obr. 9.6.  

 

Obr. 9.6 Důvody k volbě studijního oboru 

Z provedeného šetření vyplývá, že rozhodování uchazečů se zdravotním postižením o volbě 

studijního oboru je ovlivňováno především vlastním zájmem o zvolený obor (91 %) a 

subjektivně posuzovanými vlohami a osobními předpoklady pro studium (80 %). Pouze 

zhruba třetina uchazečů spojuje zvolený studijní obor s dobrým pracovním uplatněním a 

výdělkem. Naopak téměř zanedbatelnou úlohu hraje při rozhodování vliv rodinné tradice a 

vlastní náročnost, resp. nenáročnost studia zvoleného oboru (15 %, resp. 14 %).  

Pro testování hypotézy o shodné míře zastoupení jednotlivých důvodů vedoucí k volbě oboru 

v jednotlivých studijních oborech (zjišťovaných dle domovské fakulty studenta) byl použit 

Fisherův test přesnosti. Z jeho aplikace vyplývá, že jako relativně méně náročné vnímají 

uchazeči studium převážně na teologických fakultách (výrazně = 35 %, p = 0,011). Je nutné 
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mít ovšem na paměti, že v rámci posuzování náročnosti zvoleného oboru bývá často také 

brána v potaz náročnost vlastního přijímacího řízení na zvolený obor. Přijímací řízení totiž 

představuje základní legitimní překážku při vstupu na vysokou školu. 

Dále byla ověřována hypotéza, zda některé důvody k volbě studijních oborů neudávají častěji 

studenti s určitými typy zdravotních postižení. Při zkoumání tohoto vztahu bylo zjištěno, že 

jediným motivem, který se signifikantně liší podle zdravotního postižení je znovu „údajná 

nenáročnost zvoleného oboru“ (Fisherův test přesnosti, p = 0,001), přičemž největší důraz na 

tento důvod kladli studenti s psychickými poruchami (33 % kladných odpovědí). Nejedná se 

ovšem o zcela překvapivé zjištění, neboť právě pro studenty s psychickými poruchami je 

kromě jiného typické snížené sebevědomí a zhoršená schopnost koncentrace a vštípivosti 

nových informací (Megivern et al., 2003). Tyto výsledky je navíc možné posuzovat ve vztahu 

k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení úspěšnosti studentů. Jedná se znovu o studenty 

s psychickými poruchami, kteří se signifikantně častěji hodnotí jako méně úspěšní než jejich 

kolegové a zároveň častěji opakují zkoušky a prodlužují své studium. To může jejich volbu 

studijního oboru také ovlivňovat. 

Pro určení obecnějších důvodů ovlivňujících volbu studijního oboru byla znovu využita 

shluková analýza. Mírou podobnosti byl neparametrický koeficient Spearmanův (metoda 

shlukování Average Linkage).  Aplikací tohoto postupu byly identifikovány dva shluky 

důvodů (Tab. 9.5). Nejtěsnější vztah byl identifikován mezi důvody prvního shluku (rs = 0,27, 

p = 0,003). Položky utvářející první shluk s položkami z druhého shluku buď významně 

nekorelují, nebo korelují záporně.  

 

Tab. 9.5 Shluky důvodů k volbě studijního oboru 

Shluk Název shluku Obsažené motivy 

č. 1 Zájem Zájem o konkrétní obor 

Vlastní talent, předpoklady 

č. 2 Výhody  Rodinná tradice 

Údajná nenáročnost zvoleného oboru 

Dobré pracovní uplatnění, výdělek 

 



Empirická část 

 

108 

 

Další sledovanou proměnou, která může podstatně působit na výběr studijního oboru, bylo 

vlastní zdravotní postižení a z něho vyplývající speciální vzdělávací potřeby. Více jak 40 % 

respondentů uvedlo, že určitě či spíše svoji volbu oboru podřídili limitům vyplývajícím 

z jejich zdravotního postižení. Současně byla popřena statistická hypotéza o shodném 

zastoupení jednotlivých typů postižení (Fisherův přesný test, p = 0,01). Častěji jsou 

zdravotními omezeními při volbě oboru ovlivňováni studenti s postižením sluchu a 

pohybového aparátu (65 %, 58 %). Naopak přítomnost psychických poruch ovlivňuje výběr 

oboru nejméně (12,5 %). Zahraniční studie hovoří ovšem o nepoměrně nižším vlivu 

zdravotního postižení na výběr oboru. Mary Fuller a kol. (2004) ve výzkumu provedeném 

v populaci britských vysokoškoláků zjistila, že zdravotní postižení je faktorem ovlivňujícím 

výběr oboru studia pouze u 12 % studentů. Studenti se přitom nejčastěji zajímali o množství 

písemných prací, které musí v průběhu studia vyprodukovat, množství zkoušek, náročnost 

práce s informačními technologiemi, praktičnost zaměření oboru apod.  

Cílem inkluzívní strategie vzdělávání na úrovni terciární je ovšem zpřístupňovat všechny, 

nikoli pouze vybrané, studijní obory studentům s různými typy vzdělávacích potřeb. 

Úspěšnost aplikace těchto postupů je možné ověřit porovnáním síly vlivů, které působí na 

výběr studijního oboru. Klademe si tedy otázku, zda je silnějším faktorem vlastní zájem o 

obor nebo zdravotní postižení, resp. z něj vyplývající limity. Tab. 9.6 znázorňuje zastoupení 

studentů v jednotlivých hodnocených kategoriích.  

Aplikací McNemarova testu docházíme k závěru, že podstatnější vliv na výběr oboru má 

zájem studenta o obor než jeho zdravotní postižení (p = 0,0001). Zásadní je v tomto úsudku 

totiž velký rozdíl mezi skupinou studentů, která byla při volbě oboru ovlivněna svým 

zdravotním postižením a méně zájmem o obor (3,2 %) a studenty, kteří byli ovlivněni více 

zájmem o obor a méně zdravotním postižením (53,6 %).  
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Tab. 9.6 Zájem o obor a vliv zdravotního postižení na výběr studijního oboru 

Vliv zdravotního postižení na výběr studijního oboru 

      Určitě/ 

Spíše Ano 

Spíše/ 

Určitě Ne 

Total 

 Zájem 

o konkrétní 

obor 

Velmi výrazně/ 

Výrazně 

Četnost 47 67 114 

%  37,6% 53,6% 91,2% 

Jen málo/ 

Nijak 

Četnost 4 7 11 

%  3,2% 5,6% 8,8% 

 Total Četnost 51 74 125 

%  40,8% 59,2% 100,0% 

 

9.6.3  Překážky ve studiu 

Studenti se v průběhu svého studia na vysoké škole setkávají s mnoha překážkami, které jim v 

různé míře studium ztěžují nebo ho činí přinejmenším náročnějším. Většina těchto bariér je 

kotvena v sociálním prostředí a může být vhodnými mechanizmy překonávána, eliminována 

nebo dokonce odstraňována.  

Snaha zabývat se bariérami spíše než limity zdravotního stavu při studiu svědčí o snaze 

výzkumníka nahlížet na tuto problematiku optikou sociálního modelu zdravotního postižení, 

který byl vyvinut právě lidmi se zdravotním postižením a který poskytuje lepší obrázek toho, 

co a jak lidé s postižením v každodenním světě prožívají. Zatímco medicínský model chápe 

zdravotního postižení jako důsledek poškození zdravotního stavu, sociální model pojetí 

postižení ho vnímá jako důsledek střetávání člověka s překážkami kotvenými v prostředí, ve 

kterém člověk žije (Barton, 1996). V akademickém prostředí je zdravotní postižení optikou 

medicínského modelu vnímáno jako problém nebo překážka stojící na straně studenta. Jeho 

legitimním důsledkem bývá neschopnost studenta zapojit se běžným způsobem do výuky 

(Oliver, 1990). 

Pro účely výzkumné studie byli studenti vyzváni k evaluaci překážek trojího typu. Šlo 

především o hodnocení bariér kotvených ve fyzickém prostředí, v přístupu k informacím a 
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překážek spojených se sociálním a akademickým začleňováním. Dílčí překážky spadající do 

jednotlivých kategorií byly formulovány na základě výroků studentů, kteří se 

v předvýzkumné fázi účastnili skupinového interview. Typologie jednotlivých překážek ve 

studiu je znázorněna v Tab. 9.7.  

 

Tab. 9.7 Typologie hodnocených překážek ve studiu 

Oblast překážek Dílčí překážky 

Fyzické prostředí Bariérovost prostor fakulty/univerzity 

Přístup k informacím Potíže s dostupností studijních textů v přístupném 

formátu 

Redukce informací získávaných při výuce (ve srovnání 

s kolegy) 

Nízká úroveň informovanosti o podpůrných službách 

Akademické začleňování 

 

 

Potíže se skládáním zkoušek v podobě, kterou určí 

vyučující 

Zohledňování potřeb studenta ze strany vyučujících 

Sociální začleňování Potíže se začleňováním do kolektivu spolužáků 

 

Pro hodnocení těchto překážek byla zvolena forma zjišťování prostřednictvím baterie výroků, 

postihujících výše zmíněné základní bariéry. Hodnocení probíhalo na čtyřstupňové škále 

souhlasu. Výsledky znázorňuje Obr. 9.7. 
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Obr. 9.7 Hodnocení překážek ve studiu 

Za hlavní překážku, která pravděpodobně studium komplikuje nejvíce, je označována 

dostupnost studijních textů v podobě, která by zohledňovala potřeby studentů s jednotlivými 

typy zdravotních postižení (51 %).  Prvenství nezískala tato překážka pouze v populaci 

studentů Univerzity Karlovy. Srovnatelné výsledky přináší například i výzkumná studie 

uskutečněná na vysokých školách v Norsku, Izraeli nebo Velké Británii (Brandt, 2011; Sachs 

a Schreuer, 2004; Fuller, 2004). 

Další hodnocenou překážkou související s dostupností informací byla případná redukce 

informací získávaných ve výuce. Ta může být nejčastěji způsobena rychlostí výkladu, který je 

navíc postaven převážně na ústním podání bez podpory psaným slovem (např. PPT 

prezentace) a neschopností studenta současně naslouchat výkladu a pořizovat si z něj 

poznámky, což vede k nekvalitnímu záznamu mluveného slova v paměti i poznámkách 

studenta.  Přestože u této překážky nebylo zaznamenáno příliš vysoké procento kladných 

odpovědí jako u předešlé překážky, později se při zkoumání vztahu mezi touto překážkou a 

typem zdravotního postižení přesvědčíme, že určité skupině studentů může působit při studiu 

zásadní obtíže.  

Následující dvě hodnocené překážky – fyzická bariérovost prostor školy a začleňování do 

kolektivu spolužáků, které dosáhly zhruba stejných podílů souhlasu (37 %, resp. 38 %). Podle 

řady autorů úroveň sociálního začlenění do přirozených vrstevnických struktur úzce souvisí 

s úspěšností studia. Student se zdravotním postižením bývá doslova závislý na pomoci svých 
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spolužáků. Ti jsou pro něj navíc významným zdrojem motivace, emoční podpory, a svou 

angažovaností zajišťují časovou a obsahovou kontinuita studia.  

Poslední v otázce hodnocenou překážkou byla vhodnost zkušebních metod. Znovu více jak 

třetina studentů (35 %) udává, že má potíže skládat zkoušky způsobem, který stanoví jejich 

vyučující. Nejčastěji studenti poukazují na problémy s písemnou a ústní formou atestace, 

časovým limitem pro složení zkoušky, možností v průběhu zkoušky využívat studijní 

pomůcky. Hanafin et al. (2007) dále uvádějí, že studentům zpravidla nevyhovuje ani taková 

praxe, že zkouška se skládá až na samém konci semestru a že je tak jediným způsobem 

prověření znalostí, tedy absolvování předmětu a hodnocení studenta. Zároveň ostatní autoři 

volají po více inkluzívních postupech při hodnocení studentů, ze kterých by mohli mít užitek i 

ostatní studenti. Podotýkají, že různorodosti osvojených učebních stylů by měly také 

odpovídat možné způsoby prezentace nabitých znalostí (Perkins a Blythe, 1994; Birenbaum, 

1997). 

K podobným hodnotám kladných odpovědí v rámci vhodnosti předepsaných testových metod 

dochází i Fuller (2004) v populaci britských vysokoškoláků, která však zároveň upozorňuje 

na skutečnost, že studenti často vnímají nárokování modifikace předepsané podoby zkoušky 

jako stigmatizující, neboť pro spolužáky (bez postižení) představuje jistou formu zvýhodnění 

(Hanafin, 2007). 

Při podrobném zkoumání vztahu mezi překážkami a jednotlivými typy zdravotního postižení 

docházíme aplikací Fisherova testu přesnosti k poměrně jednoznačnému závěru. Překážky, 

které často až absentují ve studiu studentů s jedním typem postižení, představují významnou 

komplikaci ve studiu pro jinou skupinu studentů. Souhrnně tyto rozdíly v hodnocení 

znázorňuje Obr. 9.8, přičemž stupnice ukazují součty kladných odpovědí. 
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Obr. 9.8 Hodnocení překážek podle typu zdravotního postižení (signifikantní rozdíly označeny *) 
a
 Zpravidla mám potíž skládat zkoušky způsobem, který stanoví vyučující (p = 0,57). 

b
 Často řeším problémy s dostupností studijních textů, učebnic a skript ve vyhovující podobě 

(p = 0,001)*. 
c
 Prostředí fakulty včetně výukových prostor je bariérové (p = 0,014)*. 

d
 V průběhu výuky nezískávám stejné množství informací jako moji kolegové bez postižení 

(p < 0,0001)*. 
e
 Díky svému zdravotnímu znevýhodnění se hůře začleňuji do kolektivu spolužáků (p = 0,1). 

Překážka ve studiu, jejíž hodnocení je nejvíce odvislé od typu zdravotního postižení studenta, 

je snížené množství informací, které studenti získávají v průběhu výuky. Nejsilněji ji vnímají 

právě studenti se smyslovými postiženími a psychickými poruchami (53 %, 58 %, 44 %). 

Naopak nepředstavuje žádnou překážkou ve studiu pro studenty s pohybovým postižením.  

Další hodnocenou překážkou, u které bylo dosaženo signifikantních rozdílů v zastoupení typů 

zdravotních postižení, byla dostupnost studijních materiálů ve vyhovující podobě. Opět se 

zdá, že se tento problém dotýká především studentů se zrakovým a sluchovým postižením 

(84 %, 70 %). Stejně tak bariérovost výukových prostor je silněji vnímána jako překážka 

zejména studenty s pohybovým postižením (58 %). Zdá se však, že i ostatní studenti hodnotili 

bariérovost prostor školy jako překážku ve studiu, byť jejich studium není bariérovostí 

fyzického prostředí bezprostředně ovlivňováno. Jde zejména o studenty s latentními typy 

zdravotních postižení.  
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Poměrně zásadní pro studium studentů se zdravotním postižením je skutečnost, že často čelí 

problémům se začleňováním do vrstevnických skupin svých spolužáků. Podle Novosada 

(2008) skutečnost, že student se zdravotním postižením bude přijat studentskou komunitou, 

závisí jak na jeho osobnosti, komunikativnosti a aktivitě, tak na klimatu v akademickém 

prostředí i charakteru, nepředpojatosti a iniciativě kolegů tohoto studenta. Na hranici 

signifikance se tato překážka nejvíce dotýká studentů s psychickými poruchami a smyslovými 

postiženími (53 %, 58 %, 50 %). U studentů s postižením zraku a sluchu je patrně na vině 

bariéra smyslová, u studentů s psychickými poruchami pak typické problémy s přirozenou 

sociální integrací způsobenou zvýšenou nedůvěřivostí, uzavřeností, nižším sebevědomím a 

obavou ze stigmatizace (Megivern, 2003). Při komparaci studentů úspěšných a neúspěšných 

jsme se navíc přesvědčili o tom, že právě kvalita sociálního začlenění má nesporný vliv na 

úspěšnost studia vyjádřenou frekvencí opakování dílčích zkoušek a prodloužením doby 

studia. 

Jedinou hodnocenou překážkou, která dosahuje zcela nesignifikantní hladiny významnosti, je 

vhodnost zkušebních metod vzhledem k potřebám studentů. Je srovnatelnou překážkou ve 

studiu pro všechny studenty, i když nejvyšší míru kladných odpovědí udali studenti 

s chronickými somatickými onemocněními (71 %). Znovu i tato překážka ve studiu se 

projevila jako predikátor úspěšnosti studia vyjádřené frekvencí opakování dílčích zkoušek. 

Jako významná překážka ve studiu působí také samostatně v dotazníku hodnocená vstřícnost 

vyučujících k potřebám studentů. Vstřícností respektovat individuální potřeby máme na mysli 

především ochotu vyučujícího přizpůsobovat tempo výkladu, poskytovat v předstihu 

materiály k výuce, možnost pořizovat z přednášky zvukový záznam, využívat individuální 

výuky a konzultací, standardně komunikovat se studenty prostřednictvím emailové pošty, 

využívat kompenzačních pomůcek, resp. umožňovat jejich využívání během výuky apod. 

Z názorů studentů vyplývá, že určitě nebo spíše vstřícnými k potřebám studentů jsou zhruba 

tři čtvrtiny studentů, přičemž nebyly shledány signifikantní rozdíly v zastoupení jednotlivých 

typů zdravotního postižení (Fisherův test přesnosti, p = 0,71). Vstřícnost pedagogů 

k potřebám studentů se navíc prokázala být predikátorem délky doby studia. 

Další v dotazníku samostatně posuzovanou překážkou byla úroveň informovanosti o 

poskytovaných podpůrných službách, která představuje podstatnou podmínku nárokování 
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jednotlivých podpůrných služeb a její nízká úroveň pak překážku úspěšného průběhu studia, 

byť se tato souvislost v rámci našeho výzkumu neprokázala. 

Při hodnocení informovanosti nás zajímala jednak její obecná úroveň, tak zdroje informací, ze 

kterých studenti informace o jednotlivých službách čerpají. Studenti byli vyzváni, aby na 

čtyřbodové škále ohodnotili svoji dosavadní úroveň informovanosti o službách. Více než 

polovina studentů je se svojí informovaností spokojena, když ji jako velmi dobrou ohodnotilo 

18 % a jako dobrou 49 % z nich. Zbývající třetina k ní má určité výhrady (26 % ji hodnotilo 

jako slabou, 7 % dokonce jako velmi slabou). 

Aplikací Fischerova testu přesnosti nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly v posuzování 

informovanosti u studentů s jednotlivými typy zdravotních postižení. Byť se zdá, že o něco 

častěji informovanost hodnotí jako slabší studenti s pohybovým postižením. Hodnocení 

neovlivňuje ani žádný další z hlavních třídících znaků.  

Pro ovlivňování informovanosti je třeba znát informační zdroje, ze kterých studenti čerpají 

informace o nabízených službách. Studenti hodnotili několik dílčích informačních zdrojů, 

které lze dle charakteru rozdělit do tří informačních systémů – elektronické, tištěné a 

personální. Celkové vyhodnocení znázorňuje Obr. 9.9. 

 

Obr. 9.9 Využívání informačních zdrojů 
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Na jednotlivé překážky v průběhu studia byla rovněž aplikována shluková analýza, která 

vedla k vytvoření třech shluků, jejichž popis je uveden v Tab. 9.8. První shluk může být 

nazván jako sociálně-informační bariéry a je složen z triády proměnných, které se navzájem 

podmiňují. Nejsilnější vztah je přitom mezi první a druhou proměnnou (rs = 0,421, 

p = 0,0001). Druhý shluk je tvořen dalšími třemi proměnnými. Lze ho charakterizovat jako 

bariéry v uplatňování nároků studenta, přičemž silnější vztah je mezi první a druhou 

proměnnou shluku a později se s nimi spojuje třetí proměnná. Třetí shluk je osamoceně tvořen 

jedinou proměnnou, kterou je fyzická bariérovost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.8 Shluky překážek ve studiu 

Shluk Název shluku Obsažené motivy 

č. 1 Sociálně-informační 

bariéry 

Pociťovaná redukce informací získávaných v průběhu 

výuky 

Potíže se začleňováním do kolektivu spolužáků 

Potíže s dostupností studijních materiálů ve vyhovující 

podobě 

č. 2 Bariéry v uplatňování 

nároků 

Potíže se skládáním zkoušek v podobě, kterou stanoví 

vyučující 

Zohledňování potřeb studenta ze strany vyučujících 

Úroveň informovanosti o podpůrných službách 

č. 3 Fyzická bariérovost Fyzické překážky v prostorách školy 
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9.6.4 Zdroje a formy podpory při studiu 

V návaznosti na překážky ve studiu byl zkoumán význam jednotlivých zdrojů, které 

studentům umožňují nebo napomáhají jednotlivé překážky překonávat, a zdárně tak 

pokračovat ve vysokoškolském studiu.  

Vlivy a mechanizmy, které ovlivňují úspěšný průběh studia studentů se zdravotním 

postižením, jsou předmětem celé řady zejména zahraničních výzkumných studií. Jejich design 

bývá jak kvalitativní, tedy založený na hloubkové introspekci individuálních zkušeností 

jednotlivých studentů (Borland a James, 1999; Barber, 2012; Brandt, 2011), tak ovšem i 

kvantitativní, ověřující statistické hypotézy na poměrně rozsáhlých souborech studentů 

(Karper, 2011; Riddell et al., 2002; Sachs a Schreuer, 2011). 

Většina teoretických koncepcí, která se snaží vysvětlit retenci studentů na vysoké škole, 

vychází z teoretického modelu setrvání studenta v akademickém prostředí, kterou vyvinul 

v 70. letech 20. století americký sociolog Vincent Tinto (1975). Podle něj, student setrvá ve 

studiu pouze za předpokladu, že se úspěšně začlení do akademického prostředí, a to nejen tím, 

že plní své studijní povinnosti, ale také tím, že se aktivně integruje do přirozených sociálních 

struktur v akademickém prostředí. Tinto (1997) tvrdí, že čím více jsou studenti zahrnuti do 

procesů, které ve škole probíhají, tzn. čím více komunikují s ostatními studenty a fakultou, 

tím vyšší mají šanci, že ve studiu setrvají. Pokud student nemá pocit, že na danou školu patří 

(tzv. sense of belonging), zvyšuje se významně riziko jejího zanechání. 

Nároky spojené s úspěšnou integrací nestojí však pouze před samotným studentem. Je 

zejména odpovědností školy, aby vhodnými mechanizmy akademickou a sociální integraci 

studenta podporovala. Může tak činit především právě tím, že podporuje komunikaci mezi 

studenty a jejich domovskou fakultou a ve skupině/komunitě studentů.  

Širokou škálu faktorů, které mohou zásadním způsobem ovlivnit zdárný průběh studia na 

vysoké škole, lze rozdělit do tří základních úrovní (Jensen, 2011). Tyto jednotlivé úrovně 

znázorňuje Tab. 9.9 (upraveno pro cílovou skupinu studentů se zdravotním postižením). 

 

Tab. 9.9 Faktory ovlivňující úspěšnost a setrvání studenta ve studiu 
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Individuální úroveň    

Akademický výkon   Průměr známek na střední a vysoké škole, 

množství zapsaných a absolvovaných předmětů, 

délka studia, motivace ke studiu, píle a 

odhodlání 

Postoje studenta a míra spokojenosti 

se studiem 

Postoje studentů k učitelům, pocit 

sounáležitosti, míra sociální integrace 

Institucionální úroveň 

Podmínky vytvářené vysokou 

školou 

Pro-sociální klima ve škole, podpůrné služby, 

zvyšování informovanosti o potřebách studentů, 

příležitost účastnit se mimoškolních aktivit 

Vnější sociální úroveň 

Sociální podpora Podpora ze strany rodičů, přátel, spolužáků 

 

Pro účely dizertační výzkumné studie bylo respektováno výše uvedené rozdělení dílčích 

forem podpory studentů v průběhu jejich studia. Evaluovány ovšem byly pouze ty faktory, 

které mohou být studenty chápány jako zdroje, kterých mohou během svého studia využívat 

k překonávání překážek. Faktory spojené s akademickým výkonem studenta jsou předmětem 

hodnocení v rámci jiného úseku této studie. Hodnocení jednotlivých zdrojů bylo studenty 

realizováno na čtyřstupňové škále souhlasu. Výsledky znázorňuje Obr. 9.10. 
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Obr. 9.10 Zdroje a formy podpory při studiu 

Z názoru studentů vyplývá, že pro zdárný průběh studia jsou nejvýznamnější vlastní 

individuální zdroje. Studenti při studiu nejčastěji spoléhají sami na sebe – na vlastní motivaci, 

cílevědomost a píli (93 %). Studenti se také neobejdou bez důvěry v sebe samotné a pevné 

víry v to, že studium zvládnou (81%). Allen et al. (2008) uvádějí, že právě tyto faktory velmi 

významně souvisejí s úspěchem studentů, a to zejména v prvotním období studia. Nepřímý 

vliv těchto faktorů se pak projevuje skrze úspěšnost studenta také na jeho setrvání ve škole. 

Penn a Duley (1980) navíc považují odhodlanost a cílevědomost studenta za klíčovou 

podmínku jeho úspěchu. 

Tříděním dat II. stupně bylo zjištěno, že vlastní motivace a zájem ve studiu úzce souvisejí 

s typem zdravotního postižení. Velice významný je přitom tento zdroj pouze pro 43,8 % 

studentů s psychickými poruchami (Fisherův test přesnosti, p = 0,028). Collins a Mowbray 

(2005) dodávají, že studenti s psychickými poruchami nejčastěji studium předčasně opouštějí. 

Autoři hovoří až o 86 % těchto studentů. Megivern et al. (2003) dále také uvádějí, že se 

ovšem také velmi často do studia vracejí. 

Jako o něco méně důležité hodnotí studenti zdroje sociální, tedy oporu, kterou nacházejí u 

svých rodin a přátel (86 %, resp. 75 %). Podle Nicpona et al. (2006) má disponibilita 

sociálních zdrojů příznivý vliv na sociální začlenění studenta do přirozených studentských 

skupin a komunit, a tím omezuje pocity osamělosti. Slabší vliv mají sociální zdroje na 

samotný studijní výkon. Jiní autoři (např. Wiseman et al., 1988) naopak s kvalitou interakce 

se spolužáky spojují i úspěch studenta v průběhu studia, neboť tvrdí, že studenti bez postižení 

představují pro své spolužáky s postižením významný zdroj praktické pomoci, emoční 

podpory a také motivace ke studiu (Brandt, 2011). 

Na základě provedených výzkumných šetření jsme navíc očekávali, že význam tohoto zdroje 

bude odvislý od typu zdravotního postižení. Předpokládali jsme, že studenti s psychickými 

poruchami budou z řady objektivních důvodů signifikantně méně spoléhat na podporu od 

svých přátel a kolegů, jak uvádí řada autorů (Sachs a Schreuer, 2011; Megivern et al., 2003). 

V rámci výzkumného souboru byla však hypotéza o shodném zastoupení typů zdravotního 

postižení potvrzena. Potíže studenta v oblasti sociálního začleňování se ovšem prokázaly být 

zásadním predikátorem ovlivňujícím úspěšnost studenta vyjádřenou jak frekvencí opakování 

průběžných zkoušek, tak délkou doby studia. 
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V kontextu Tintovy teorie retence studentů na vysoké škole je vstřícnost pracovníků 

domovských fakult zásadní pro uspokojivý průběh studia (dále také Fichten 1988; Rao 2004; 

Sachs a Schreuer, 2011). Jako více či méně důležitý hodnotí tento zdroj podpory 84 % 

studentů. Z výsledků šetření navíc vyplývá, že se studenti nejčastěji se svými záležitostmi 

obracejí na své vyučující (vždy 45 %), o kterých tvrdí, že vstřícní k jejich potřebám jsou až tři 

čtvrtiny z nich. Mínění studentů se navíc neliší dle typu zdravotního postižení (Fisherův test 

přesnosti, p = 0,71). Na druhou stranu není povzbudivé, že pouze zhruba pětina studentů řeší 

studijní záležitosti ve spolupráci s kontaktní osobou na fakultě, tedy hlavním koordinátorem 

podpůrných služeb a také, že více jak třetina studentů řeší své záležitosti sama.  

Podle Shaily Rao (2004) může přístup pracovníků ke studentům se zdravotním postižením 

ovlivňovat celá řada proměnných stojících právě na straně pracovníků. Rao hovoří zejména o 

pohlaví, věku, dosavadních zkušenostech, pracovním zařazením, ale také o oboru, ve kterém 

dotyčný pracovník působí. Svoji roli zajisté sehrává příslušná informovanost pracovníka a typ 

zdravotního postižení studenta.  V prostředí Univerzity Karlovy bylo navíc zjištěno, že 

potřeby studentů s latentními typy zdravotních postižení (zejm. sluchové, psychické poruchy) 

jsou pro pracovníky hůře identifikovatelné a následně saturovatelné (UK, 2008).  

Jako daleko méně důležité pro studium hodnotí studenti zdroje institucionální, které jsou 

reprezentovány službami poskytovanými školou a disponibilitou technického vybavení a 

pomůcek (53 %, 50 %). U tohoto zdroje byla téměř popřena hypotéza o shodném zastoupení, 

přičemž nejnižší procento kladných odpovědí bylo dosaženo u studentů se sluchovým 

postižením (55 %, Fisherův test přesnosti, p = 0,06).  

V rámci podpůrných služeb poskytovaných školou nás také zajímala jejich nepostradatelnost 

pro studium jako takové. Z odpovědí respondentů vyplývá, že nezbytně důležité jsou pouze 

pro pětinu studentů, kteří by bez nich studium na vysoké škole nemohli realizovat. Další dvě 

pětiny studentů by studium bez těchto služeb hodnotily jako náročnější. Zbylí respondenti 

uvádějí, že služby potřebují jen příležitostně nebo nepotřebují vůbec (24 % a 12 %).  Potřebu 

služeb ve vztahu k jednotlivým typům zdravotního postižení znázorňuje Obr. 9.11. 
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Obr. 9.11 Potřeba podpůrných služeb podle typu zdravotního postižení 

Zamítnutí hypotézy o shodném zastoupení jednotlivých typů zdravotního postižení v potřebě 

podpůrných služeb bylo dosaženo vysokým procentem odpovědí obsažených v kategorii 

„Nemohl bych bez nich studovat“ u studentů s postižením zraku, vysokým procentem 

odpovědí v kategorii „Bez nich by bylo studium obtížnější“ u studentů se sluchovým 

postižením a zároveň vysokým procentem v kategorii „Nepotřebuji“ u studentů se 

specifickými poruchami učení (Fisherův test přesnosti, p = 0,029). 

Zajímavé úvahy o potřebnosti služeb u studentů s latentními typy zdravotních postižení 

přináší Olney a Kim (2001). Tvrdí, že i pro odborné pracovníky nejsou tito studenti 

„řádnými“ studenty se zdravotním postižením, kteří by zasluhovali během studia podpůrné 

služby. Následně toto hodnocení sami studenti nezřídka kdy internalizují a považují se za ty, 

kteří na služby nemají nárok. Navíc nevhodný přístup ke studentům s latentními typy 

postižení může tyto studenty odradit od toho, aby své problémy odkrývali a požádali o 

studijní podporu, na kterou mají legitimní nárok (Jung, 2003; Johnson, 2006). 

K vlastnímu využívání podpůrných služeb se pregnantně vyjadřuje také Paula Barber (2012), 

která tvrdí, že dostupnost služeb již není na většině škol problémem. Překážku na cestě k nim 

představuje pro řadu studentů stigma spojené s jejich čerpáním a vyjednáváním s jejich 

poskytovateli. Tento aspekt potvrzovali rovněž studenti, kteří se účastnili předvýzkumného 
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skupinového interview v rámci této studie. Studenti navíc vyjadřovali své obavy z toho, že 

případné nárokování a čerpání služeb v průběhu studia bude jejich kolegy vnímáno jako jistá 

úleva a nadržování. Tyto pocity je mnohokrát od využití služby nebo modifikace studijních 

podmínek odradily. 

Zdá se ovšem, že není trendem situaci studentům v tomto směru ulehčovat. Podle Barber 

(2012) a Getzel (2008) je totiž klíčovou kompetencí studenta v průběhu studia poznat veškeré 

své dovednosti a limity a zároveň dokázat požádat o patřičné úpravy studijních podmínek a 

obhájit na ně svůj nárok. Od studenta je tedy očekávána jistá, relativně vysoká míra 

samostatnosti v procesu využívání služeb. Nicméně v poměrně odlišné situaci se ocitají 

studenti, kteří opakovaně projevují své potřeby, v souladu s doporučenými postupy o službu 

či modifikaci žádají a přesto jim patřičný servis není poskytnut (skupinové interview, 2013; 

Brandt, 2012).  

Nejméně využívaným a tedy podstatným zdrojem pro zdárný průběh studia jsou sociální 

služby, které mohou studenti čerpat od mimoškolních externích poskytovatelů služeb. Jako 

důležité je hodnotí pouze 27 % studentů. Podobné závěry přináší znovu i kvalitativní 

výzkumná studie Pauly Barber (2012). Ve výzkumném souboru nicméně nacházíme 

statisticky významné rozdíly v zastoupení jednotlivých typů zdravotního postižení (Fisherův 

test přesnosti, p = 0,0025). Služby čerpají především studenti s postižením pohybového 

aparátu a studenti s psychickými poruchami (36,8 % a 25 %). Zdůvodněním může být 

skutečnost, že studenti s postižením pohybového aparátu jsou častěji závislí ve školním 

prostředí i mimo něj na sociální službě osobní asistence poskytované externími poskytovateli 

osobní asistence. Osobní asistence není totiž podle zákona o sociálních službách Univerzitou 

Karlovou poskytována. A u skupiny studentů s psychickými poruchami lze předpokládat, že 

budou vyžadovat odbornou psychologickou nebo psychoterapeutickou péči, kterou 

v potřebném léčebném rozsahu Univerzita Karlova rovněž neposkytuje. 

Při sledování vztahů mezi jednotlivými zdroji podpory a úspěšností studia měřenou 

opakováním/neopakováním průběžných zkoušek nebyly zjištěny žádné statisticky významné 

rozdíly. Přesto mezi studenty, kteří zkoušky neopakují, je zaznamenáno vyšší procento 

studentů, kteří jednoznačně spoléhají na podporu svých rodin, přátel a kolegů z ročníku stejně 

jako na vstřícné zacházení ze strany vyučujících.  
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Na základě poznatků vyplývajících z typologie faktorů dle Jensena (2011) byla na jednotlivé 

evaluované zdroje podpory při studiu aplikována shluková analýza. Mírou podobnosti byl 

neparametrický koeficient Spearmanův (metoda shlukování Average Linkage).  Aplikací 

tohoto postupu byly identifikovány pouze dva shluky zdrojů (Tab. 9.10). Nejtěsnější vztah byl 

identifikován mezi prvními dvěma faktory prvního shluku (rs = 0,446, p < 0,0001). Další 

velmi silný vztah byl zjištěn mezi prvními dvěma zdroji ve druhém shluku (rs = 0,359, 

p < 0,0001). Využití shlukové analýzy tak nevedlo k vytvoření obdobné kategorizace faktorů 

dle Jensena (2011), nýbrž k identifikaci dvou typů faktorů, přičemž první z nich v sobě 

spojuje typ individuální a sociální. 

 

Tab. 9.10 Shluky zdrojů podpory při studiu 

Shluk Název shluku Obsažené zdroje podpory 

č. 1 Individuálně-sociální Důvěra v sebe sama, že to zvládnu 

Podpora přátel a kolegů z ročníku 

Zázemí a podpora rodiny 

Vlastní motivace, cílevědomost a píle 

č. 2 Institucionální  Služby poskytované školou v průběhu studia  

Technické vybavení a pomůcky  

Vstřícný přístup učitelů a ostatních pracovníků fakulty 

k mým potřebám 

 

9.6.5 Úspěšnost studentů se zdravotním postižením  

Dalším ze stěžejních témat výzkumné studie provedené v populaci studentů se zdravotním 

postižením byla úspěšnost těchto studentů v průběhu studia.  

Objektivními nástroji měření studijního výkonu nejčastěji bývá průměr známek (Grade Point 

Average) (McKenzie a Schweitzer, 2001) a tzv. index úspěšnosti (Success Index). Jedná se o 

poměr úspěšně a neúspěšně složených zkoušek z jednotlivých předmětů (Forman, Dempsey, 

Robinson a Manning, 2001). V recentních výzkumných studiích bývají navíc objektivní 

kritéria studijní úspěšnosti dále doplňována subjektivními hodnoceními studijního výkonu 

(Pace a Kuh, 1998; McKenzie a Schweitzer, 2001). 
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Posouzení objektivní studijní úspěšnosti studentů se zdravotním postižením na Univerzitě 

Karlově bylo provedeno prostřednictvím dvou proměnných. Jednalo se o frekvenci opakování 

dílčích zkoušek v průběhu studia a délku, resp. plánované prodloužení studia. Dále byli 

respondenti dotazováni na subjektivní sebehodnocení – posouzení své úspěšnosti v relaci ke 

svým studujícím kolegům. Zjišťování průměru dosažených známek se totiž jevilo jako 

neprůkazné, jelikož studenti z výzkumného souboru pocházejí z řady různých fakult a 

studijních oborů, jejichž studium může být odlišně náročné. 

Z výsledků subjektivního hodnocení úspěšnosti vyplývá, že více jak dvě třetiny studentů se 

zdravotním postižením sami sebe hodnotí jako stejně úspěšné, jako jsou jejich kolegové bez 

postižení. Jako méně úspěšní se hodnotí především studenti s psychickými poruchami (56%), 

naopak stejně úspěšně nebo dokonce ještě více úspěšně sami sebe hodnotí všichni studenti 

s pohybovým postižením (Fisherův přesný test, p=0,03). Rozdíly v subjektivní úspěšnosti 

mezi studenty s jednotlivými typy postižení přehledně znázorňuje rozhodovací strom (Obr. 

9.12).  

 

Obr. 9.12 Subjektivně vnímaná úspěšnost studentů s jednotlivými typy zdravotních postižení 

Kladné sebehodnocení studentů s pohybovým postižením je možné doplnit i o závěry 

zahraničních studií, které shodně uvádějí, že je to právě tato skupina studentů, která je s 

vysokoškolským studiem více spokojena než například studenti s psychickými poruchami, 

kteří navíc hodnotí studium jako nejméně přínosné a zároveň se vyhýbají aktivitám sociálního 

charakteru (Sachs a Schreuer, 2011). Nespornou příčinou zhoršeného sebehodnocení na straně 
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studentů s psychickými poruchami je jejich snížené sebevědomí ale i zhoršená koncentrace, 

pozornost a schopnost učit se. 

Při zkoumání vlivu samotného postižení na úspěšnost studia docházíme k závěru, že 59 % 

vnímá své znevýhodnění jako faktor, který určitě nebo spíše ovlivňuje úspěšný průběh studia. 

Aplikací Fischerova přesného testu nebyla však zjištěna statisticky významná závislost této 

proměnné na typu zdravotního postižení (p = 0,26). Nejvyšší podíl kladných odpovědí byl 

však zaznamenán opět u studentů s psychickými poruchami a chronickými somatickými 

onemocněními, což do jisté míry souvisí se subjektivním hodnocením úspěšnosti u této 

skupiny studentů. 

Dále více jak polovina studentů (58 %) se zdravotním postižením udává, že jejich zdravotní 

postižení určitě nebo spíše ovlivňuje délku jejich studia, resp., že studují déle, než je 

standardní doba studia nebo toto prodloužení v budoucnu plánují. Aplikací Fischerova 

přesného testu nebyla ovšem zjištěna statisticky významná závislost délky studia nebo jeho 

případného prodloužení na jednotlivých typech zdravotních postižení (p = 0,32). Znovu však 

nejvyšší podíl kladných odpovědí nalézáme u studentů s psychickými poruchami a také u 

studentů s postižením zraku (81% a 74 %). Je otázkou, které proměnné objektivně ovlivňují 

délku studia studentů se zdravotním postižením. Na vině bude zajisté celá řada překážek, se 

kterými se studenti v průběhu studia setkávají. Roberts (2009), Holloway (2001) a další autoři 

navíc přicházejí s velmi zajímavým a reálným pozorováním. Uvádějí, že studenti jsou často 

nuceni věnovat velké množství času vlastní organizaci studia, nekončícímu obhajování svých 

nároků a průběžné koordinaci a slaďování jednotlivých služeb. Nejenže to studenty velmi 

vyčerpává, ale především se jim významně krátí čas určený na vlastní studium.  

Dalším posuzovaným kritériem objektivní úspěšnosti byla frekvence opakování dílčích 

zkoušek. Velmi často a často opakuje dílčí zkoušky pouze necelá pětina studentů (17 %) a 

významně častěji jde o studenty s psychickými poruchami (50 %, Fischerův přesný test, 

p = 0,004). Naopak občas nebo vůbec neopakují zkoušky studenti s pohybovým postižením. 

Získáváme tak výsledky analogické k závěrům, které vyplývají z hodnocení subjektivní 

úspěšnosti a vlivu zdravotního postižení na výkon studenta. Obr. 9.13 souhrnně znázorňuje 

vliv zdravotního postižení na jednotlivé aspekty studia. 
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Obr. 9.13 Vliv zdravotního postižení na vybrané aspekty studia (signifikantní rozdíly označeny *) 

Srovnatelné výsledky přinášejí i jiné zahraniční studie, které uvádějí, že studenti se 

zdravotním postižením dosahují zpravidla nižších studijních výsledků, častěji zkoušky 

opakují a studují déle (Forman, Dempsey, Robinson a Manning, 2001, Riddel et al, 2002). 

Dle Sachs a Schreuer (2011), kteří srovnávali úspěšnost studentů s a bez zdravotního 

postižení, absolvují navíc studenti se zdravotním postižením během stanoveného úseku studia 

o třetinu méně předmětů než studenti bez postižení. Logicky jsou tak studenti se zdravotním 

postižením nuceni své studium prodlužovat. Na prodlužování studia také významně působí již 

zmiňovaná povinnost studentů organizovat si záležitosti spojené se studiem a studijními 

modifikacemi. 

Při testování vztahu mezi subjektivně hodnocenou úspěšností a ročníkem studia stejně jako 

vztahu mezi opakováním dílčích zkoušek, tedy kritériem objektivní úspěšnosti, a ročníkem 

studia nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly. To znamená, že vnímání 

studijní úspěšnosti se s délkou studia nijak nemění. 

Při zkoumání vztahu mezi subjektivně (hodnocení úspěšnosti studenta na základě ve vztahu 

k jeho spolužákům) a objektivně posuzovanou úspěšností (měřenou délkou studia a frekvencí 

opakování dílčích zkoušek) docházíme k jednoznačnému závěru. Subjektivní hodnocení úzce 

souvisí s objektivním hodnocením vyjádřeným jak délkou studia (rS = 0,38, p = 0,00001), tak 
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četností opakování zkoušek (rS = 0,366, p = 0,00003). Pro názornost v následující Tab. 9.11 

uvádíme vztah subjektivní úspěšnosti a opakování dílčích zkoušek. 

 

Tab. 9.11 Vztah subjektivní úspěšnosti a opakování dílčích zkoušek 

   Jak úspěšným studentem svého oboru se cítíte 

být ve srovnání se svými spolužáky? 

      Jsem úspěšnější nebo 

stejně úspěšný 

Jsem méně 

úspěšný než oni 

Total 

Jak často 

opakujete dílčí 

zkoušky? 

velmi často/ 

často 

počet 8 14 22 

% 36,36 63,64 100 

občas/nikdy počet 90 13 103 

% 87,38 12,62 100 

  Total počet 98 27 125 

  % 78,40 21,60 100 

  

Ze studentů, kteří opakují zkoušky velmi často/často se cítí méně úspěšnými 63,6 % a na 

druhou stranu ze studentů, kteří opakují zkoušky občas nebo neopakují vůbec, se cítí méně 

úspěšnými pouze 12,6 %. Tento rozdíl je signifikantní (Fisherův test přesnosti, p = 0,000002). 

 

9.6.5.1 Úspěšní a neúspěšní studenti se zdravotním postižením  

Proměnné, které byly hodnoceny v souvislosti s úspěšností studentů při studiu, nám umožnily 

dále pracovat s jejich vzájemnými vztahy a sledovat působení jiných proměnných (zejména 

překážek při studiu) na úspěšnost studentů. Současně nám tato analýza proměnných poskytla 

možnost na zkoumaném souboru ověřit teoretický model retence studentů na vysoké škole, 

který byl popsán v kapitole 8. 

Jak již bylo výše v textu uvedeno, objektivní úspěšnost studentů v průběhu jejich studia byla 

sledována dvěmi proměnnými – frekvencí opakování dílčích zkoušek a délkou studia, resp. 

jeho plánovaným prodloužením. Následující Tab. 9.12 nám podává přehled jednotlivých 

skupin studentů při porovnávání těchto proměnných mezi sebou.  
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Tab. 9.12 Dělení studentů na základě kritérií objektivní úspěšnosti 

  Studujete déle než je standardní doba studia 

nebo toto prodloužení v budoucnu plánujete? 

 Určitě/Spíše 

Ano 

Spíše/Určitě Ne Total 

Jak často 

opakujete 

dílčí zkoušky? 

Velmi 

často/ 

často 

Četnost 19 3 22 

% 86,4% 13,6% 100% 

Občas/ 

nikdy 

Četnost 56 49 105 

% 53,3% 46,7% 100% 

  Total Četnost 75 52 127 

    % 59,1% 40,9% 100,0% 

 

První skupinu tvoří studenti, kteří opakují zkoušky (často, velmi často) a v důsledku toho 

zároveň studium prodlužují (86,4 %). Pouze tři studenti, kteří opakují zkoušky, uvádějí, že 

nestudují déle a ani prodloužení studia v budoucnosti neplánují.  Následují dvě skupiny 

studentů, kteří zkoušky neopakují. Ti se dále rozpadají na skupinu studentů, která studuje 

běžnou dobu (46,7 %) a skupinu studentů, která přestože zkoušky neopakuje, studuje déle 

(53,3 %).  

Na základě identifikovaných skupin studentů byla vytvořena následující typologie studentů: 

1. Neúspěšní studenti – opakují zkoušky a studují v drtivé většině déle 

2. Úspěšní studenti studující déle 

3. Úspěšní studenti studující běžnou dobu 

Složení jednotlivých skupin studentů podle typu zdravotního postižení znázorňuje Tab. 9.13. 

Je z ní patrné, že se zastoupení zdravotních postižení ve skupinách signifikantně liší (Fisherův 

test přesnosti, p = 0,012).  
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Tab. 9.13 Složení skupin úspěšných a neúspěšných studentů podle typu zdravotního postižení  

    
Pohybové Zrakové Sluchové SPU 

Psychické 

poruchy 
CHSO Total 

Zkoušky opakuje 

studuje 

déle/běžnou dobu 

poče

t 

0 2 4 1 8 2 17 

% 0 11,8 23,5 5,9 47,1 11,8 100 

Zkoušky 

neopakuje_studuj

e déle 

poče

t 

10 12 7 10 5 3 47 

% 21,3 25,5 14, 9 21,3 10,6 6,4 100 

Zkoušky 

neopakuje_studuj

e běžnou dobu 

poče

t 

9 5 9 11 3 2 39 

% 23,1 12,8 23,1 28,2 7,7 5,1 100 

Total poče

t 

19 19 20 22 16 7 103 

% 18,5 18,5 19,4 21,4 15,5 6,8 100 

 

Skupina neúspěšných studentů tvořená studenty, kteří zkoušky opakují a studují déle nebo 

běžnou dobu studia, je svým složením nejvíce pozoruhodná.  Tvoří ji totiž z téměř poloviny 

studenti s psychickými poruchami. Naopak není v ní zastoupen žádný student s pohybovým 

postižením. Zároveň jde o nejméně početně zastoupenou skupinu studentů, což může 

podporovat v řadě studií ověřenou hypotézu, že studenti se zdravotním postižením nejsou 

objektivně významně méně úspěšnými než jejich kolegové bez postižení (Horn a Berktold, 

1999; Sachs a Schreuer, 2001 a další). Zbylé dvě skupiny studentů, kteří zkoušky neopakují, 

jsou již s ohledem na typ zdravotního postižení rovnoměrně heterogenně zastoupené.  

V návaznosti na uvedenou typologii studentů jsme si položili otázku, jakými znaky se mezi 

sebou odlišuje první a třetí skupina studentů, resp. co ovlivňuje úspěšnost studenta a také, jak 

se odlišuje druhá skupina od třetí, tedy čím je pravděpodobně ovlivňována délka studia. 

Jako ovlivňující nezávislé proměnné byly identifikovány jednotlivé překážky a vlivy, se 

kterými se studenti v průběhu svého studia setkávají. Jedná se o: 
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a) Potíže se skládáním zkoušek v podobě, kterou určí vyučující 

b) Potíže s dostupností studijních textů v přístupném formátu 

c) Bariérovost prostředí fakulty 

d) Redukce informací získávaných při výuce (ve srovnání s kolegy) 

e) Potíže se začleňováním do kolektivu spolužáků 

f) Nízkou úroveň informovanosti o podpůrných službách  

g) Faktickou potřebu podpůrných služeb v průběhu studia 

h) Zohledňování potřeb studenta ze strany vyučujících 

Výzkumné otázky byly zjišťovány nejprve prostřednictvím jednorozměrné analýzy dat a 

aplikací Fisherova testu přesnosti nebo Chí-kvadrát testu a následně také za použití 

vícerozměrné logistické regrese. Odpovědi respondentů byly rozděleny do kategorií výrazně 

souhlasí/určitě souhlasí a ostatní odpovědi. Porovnání skupiny úspěšných a neúspěšných 

studentů jako výsledek jednorozměrné analýzy dat přináší Obr. 9.14.  

 

Obr. 9.14 Porovnání úspěšných a neúspěšných studentů (signifikantní rozdíly označeny *) 

Z porovnání je patrné, že signifikantní vliv na časté opakování zkoušek a současně délku 

studia mají potíže studenta se skládáním zkoušek v podobě, kterou určí vyučující (p = 0,009) 

stejně jako potíže se začleňováním do kolektivu spolužáků (p = 0,000001). Rovněž náznak 
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lepší informovanosti o podpůrných službách se objevuje i u studentů, kteří zkoušky 

neopakují, nicméně Chí-kvadrát test neprokazuje významný rozdíl (p = 0,12). Z analýzy 

rovněž vyplývá, že vliv na úspěšnost studia má také potřeba podpůrných služeb (p = 0,014). 

Studenti, kteří opakují zkoušky, udávají vyšší potřebu služeb než studenti, kteří zkoušky 

neopakují. 

K porovnání studentů úspěšných a neúspěšných byla rovněž provedena vícerozměrná 

logistická regrese. Do ní vstupovala závislá proměnná – „opakuje zkoušky“ (opakuje občas, 

nikdy – opakuje často, velmi často). Jako nezávislé byly zvoleny následující proměnné 

uvedené v Tab. 9.14. 

 

 

 

 

Tab. 9.14 Nezávislé proměnné vstupující do logistické regrese 

Přítomnost psychických poruch Ano / Ne 

Potřeba podpůrných služeb 

v průběhu studia 

1. Ano, nemohl bych bez nich studovat  

2. Ano, bez nich by bylo studium obtížnější  

3. Ano, ale jen příležitostně, studium bych zřejmě i 

tak zvládl 

4. Ne, ke studiu je nepotřebuji 

Potíže se začleňováním do 

kolektivu spolužáků  

Souhlasím / Ostatní 

Potíže se skládáním zkoušek 

v podobě, kterou určí vyučující 

Souhlasím / Ostatní 

Zohledňování potřeb studenta ze 

strany vyučujících  

Určitě ano / Ostatní 

Nízká úroveň informovanosti o 

podpůrných službách  

Velmi dobrá/ Dobrá/ Slabá/ Velmi slabá 

 

Výběr skupiny ovlivňujících faktorů byl proveden metodou Forward Conditional. Výsledek 

analýzy znázorňuje Tab. 9.15.  
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Tab. 9.15 Výsledek logistické regrese porovnání úspěšných a neúspěšných studentů 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Přítomnost psychických 

poruch 

-2,346 ,740 10,065 1 ,002 ,096 

Potíže se skládáním zkoušek 

v podobě, kterou určí 

vyučující 

-2,102 ,865 5,904 1 ,015 ,122 

Potíže se začleňováním do 

kolektivu spolužáků 

-1,791 ,701 6,528 1 ,011 ,167 

Constant 3,101 ,544 32,476 1 ,000 22,230 

 

Výsledkem aplikace logistické regrese bylo určení tří základních predikátorů, které vedou ke 

zvýšení pravděpodobnosti studovat s častým opakováním zkoušek. Jedná se o přítomnost 

psychické poruchy, potíže se skládáním zkoušek a problémy se sociálním začleňováním. 

Aplikace jednorozměrné analýzy dat s využitím Fisherova testu přesnosti, resp. Chí-kvadrát 

testu přináší srovnatelné výsledky jako aplikace vícerozměrné logistické regrese. Již 

z charakteristiky jednotlivých skupin studentů dle úspěšnosti jsme získali informaci o tom, že 

studenti, kteří v průběhu studia zkoušky opakují a studují proto déle nebo běžnou dobu studia, 

jsou téměř z poloviny studenti s psychickými poruchami. Vliv zdravotního postižení na 

úspěšnost studia se prokázal i za použití logistické regrese. Vztah mezi častějšími potížemi se 

skládáním zkoušek v předepsaném formátu stejně jako mezi problematickým začleňováním 

do kolektivu spolužáků a úspěšností studenta znovu prokázaly oba způsoby analýzy dat. Chí-

kvadrát test navíc prokázal vliv potřeby podpůrných služeb na častější opakování zkoušek. 

Porovnání dvou úspěšných skupin studentů – studujících déle a běžně – jako výsledek 

jednorozměrné analýzy dat přináší Obr. 9.15.  
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Obr. 9.15 Porovnání dvou skupin úspěšných studentů (signifikantní rozdíly označeny *) 

Z grafu je patrné, že pravděpodobnost prodloužení studia signifikantně zvyšují problémy 

studenta se začleňováním do kolektivu jeho vrstevníků (p = 0,001) a také potřeba podpůrných 

služeb (p = 0,005). Na hranici signifikance působí na prodlužování studia rovněž potíže 

studentů se získáváním studijních materiálů v podobě, která je z hlediska jejich potřeb 

vyhovující (p = 0,07) a podobně také skutečnost, že potřeby studenta jsou v průběhu výuky 

zohledňovány vyučujícími (p = 0,0489).  

K porovnání dvou úspěšných skupin studentů byla posléze využita vícerozměrná logistická 

regrese. Závislou proměnnou bylo prodlužování studia (určitě ano, spíše ano/ určitě ne, spíše 

ne).  Nezávislé proměnné se shodují s faktory uvedenými výše v Tab. 9.14 a využitými při 

porovnávání skupiny úspěšných a neúspěšných studentů.  

Výběr skupiny ovlivňujících faktorů byl proveden metodou Forward Conditional. Výsledek 

analýzy znázorňuje Tab. 9.16.  

 

Tab. 9.16 Výsledek logistické regrese porovnání dvou skupin úspěšných studentů 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Potíže se skládáním zkoušek v podobě,
kterou určí vyučující (p=0,44)

Potíže s dostupností studijních textů v
přístupném formátu (p=0,07)*

Bariérovost prostředí fakulty (p=0,9)

Redukce informací získávaných při výuce
(ve srovnání s kolegy), (p=0,6)

Potíže se začleňováním do kolektivu
spolužáků (p=0,001)*

Nízká úroveň informovanosti o
podpůrných službách (p=0,82)

Faktická potřeba podpůrných služeb v
průběhu studia (p=0,005)*

Zohledňování potřeb studenta ze strany
vyučujících (p=0,0489)*

% 

prodloužená doba studia běžná doba studia
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Potřeba podpůrných služeb v průběhu 

studia 

1,052 ,459 5,250 1 ,022 2,864 

Zohledňování potřeb studenta ze 

strany vyučujících 

-1,020 ,515 3,921 1 ,048 ,361 

Potíže se začleňováním do kolektivu 

spolužáků 

-2,244 1,090 4,239 1 ,040 ,106 

Constant ,420 ,466 ,813 1 ,367 1,522 

 

Aplikace logistické regrese vede k výběru těch predikátorů, které největší měrou ovlivňují 

nezávislou proměnou, kterou je délka studia. Z výsledků vyplývá jednoznačný závěr a to, že 

vyšší potřeba podpůrných služeb a nedůsledné zohledňování potřeb studenta ze strany 

vyučujících signifikantně zvyšuje pravděpodobnost studia v běžné době. Opakovaně se také 

prokázal významný vliv potíží se začleňováním do kolektivu spolužáků na délku studia. 

Použití obou způsobů analýzy dat opětovně vedlo k potvrzení vlivu vybraných nezávislých 

proměnných na délku studia. Jako hlavní faktory, které dobu studia jednoznačně prodlužují, 

byly identifikovány potíže studenta při vrůstání do kolektivu spolužáků, nezohledňování 

potřeb studenta vyučujícími a vyšší potřeba podpůrných služeb v průběhu studia. Aplikace 

Chí-kvadrát testu navíc prokázala, byť na hranici signifikance, vliv horší dostupnosti 

studijních materiálů na délku studia.  

Shrneme-li výsledky obou provedených analýz, docházíme k celé řadě pozoruhodných 

závěrů, které se podařilo verifikovat jak jednorozměrnou analýzou dat, tak vícerozměrnou 

logistickou regresí. 

Problémy se sociálním začleňováním studenta do kolektivu spolužáků se prokázaly být 

nejzásadnějším faktorem, který ovlivňuje jak úspěšnost studenta vyjádřenou frekvencí 

opakování dílčích zkoušek, tak délku studia. Další druh sociální opory, kterou je možné 

chápat také jako nástroj akademického začlenění, tedy vstřícnost pedagogů k potřebám 

studentů se projevila jako vlivná ve vztahu k délce studia nikoli k jeho úspěšnosti. Má-li však 

student potíže se skládáním zkoušek v definovaném formátu, vede tato okolnost častěji 

k opakování zkoušek než k prodloužení studia studentů, kteří jinak studují bez častého 

opakování zkoušek.  
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Zvláštní pozornosti výzkumníka nesmí uniknout ani vliv studentovy potřeby čerpat podpůrné 

služby na zkoumané proměnné – úspěšnost a délku studia. Prokázalo se, že pokud student 

potřebuje služby během studia intenzivněji, současně zkoušky také častěji opakuje a studuje 

déle. V této souvislosti tak vstává otázka, co je účelem podpůrných služeb poskytovaných 

univerzitou studentům se zdravotním postižením? Jde o zpřístupňování studia nebo také o 

jistou garanci jeho úspěšnosti? Podle získaných výsledků potřeba služeb jednoznačně 

nezaručuje úspěšnost studia, ba naopak. V návaznosti na to se vytvářejí další minimálně tři 

okruhy výzkumných témat, které by zasloužily další analýzu.  

Prvním z nich je kvalita služeb, které nezajišťují úspěšnost studia. Druhým tématem je 

faktické zhodnocení toho, zda limity, které vyplývají z jednotlivých zdravotních postižení, 

mohou zcela být překonány podpůrnými službami. Je totiž známo, že podpůrných služeb 

využívají nejčastěji studenti s vážnými poškozeními zdravotního stavu (zejm. smyslová 

postižení). V neposlední řadě by mohlo být přínosné prozkoumat vztah mezi množstvím 

čerpaných služeb a časem potřebným na jejich organizaci, neboť lze předpokládat, že čím 

více je student závislý na podpůrných službách, tím více je pro něj časově náročnější tyto 

služby koordinovat. O to méně času mu pak zbývá na vlastní studium. 

Oproti očekávání nebyl prokázán signifikantní vliv redukce informací získávaných při výuce 

na délku studia nebo jeho úspěšnost. Stejně tak informovanost o podpůrných službách nemá 

významný vliv na zkoumané proměnné, byť nepatrně lepší informovanost je zaznamenána u 

studentů, kteří studují v běžné době studia nebo zkoušky neopakují. Naopak dostupnost 

studijních textů v přístupných formátech se projevila být faktorem ovlivňujícím délku studia, 

nikoli však jeho úspěšnost. 

Teoretickým východiskem pro provedení předložené dizertační studie, zejména jejích částí 

týkající se identifikace proměnných, které ovlivňují frekvenci opakování dílčích zkoušek a 

délku studia, byl model retence studentů na vysoké škole, který vytvořil americký sociolog 

vzdělávání profesor Vincent Tinto (viz kapitola č. 8). 

Klíčovými konstrukty Tintovy koncepce je kvalita akademické a sociální integrace, které 

Tinto chápe jako základní predikátory ovlivňující rozhodnutí studenta setrvat ve studiu. Tento 

vztah byl ověřen právě v rámci prezentované studie, byť nebyl sledován vliv proměnných na 

zanechání studia, ale na jeho úspěšnost, což je pro Tinta předstupeň zanechání studia. 

K operacionalizaci pojmů akademická a sociální integrace je možné dospět mnoha způsoby. 
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V případě této studie byly oba typy integrace operacionalizovány do podoby jednotlivých 

zdrojů a překážek působící na kvalitu studia. 

Výsledky studie přinášejí potvrzení Tintovy teorie retence ve dvou základních směrech. Za 

prvé jako jednoznačně nejvýznamnější vliv působící na frekvenci opakování dílčích zkoušek 

a také i délku studia jinak úspěšných studentů byly identifikovány potíže studenta v sociálním 

začleňování do kolektivu spolužáků, tedy nástroj sociální integrace. Jako velmi vlivné se 

ovšem projevily i překážky spadající do oblasti akademické integrace. Skládání zkoušek 

v předepsaném formátu ovlivňuje frekvenci opakování dílčích zkoušek a zohledňování potřeb 

studenta stran vyučujících pak délku studia jinak úspěšných studentů.  

Specifickým problémem studentů se zdravotním postižením se pak prokázal být vliv potřeby 

těchto studentů čerpat podpůrné služby na opakování zkoušek a délku studia. Jedná se o 

nástroj, jehož aplikace by měla vést k podpoře akademické integrace. Z řady důvodů 

naznačených výše se ovšem tento vztah neprokázal.  

9.7 Shrnutí 

Vstup na vysokou školu je pro studenta se zdravotním postižením obdobím nezměrné 

konfrontace s limity vyplývajícími z jeho změněného zdravotního stavu (Borland a James, 

1999). Kromě zvládání dopadů svého postižení, čelí takový student novým problémům 

souvisejícím se změnou prostředí, případně je nucen dohánět určitý vědomostní deficit a ještě 

se učit jinému stylu studijní práce i komunikace s akademickou veřejností (Novosad, 2008). 

Úspěšná adaptace na tyto změny stejně jako vyrovnání se se studijními nároky kladenými na 

studenta jsou predikátory jeho setrvání na vysoké škole a zdárného absolvování studia.  

V rámci prezentované výzkumné studie byla pozornost soustředěna na několik klíčových 

témat souvisejících s procesem vzdělávání osob se zdravotním postižením na terciární úrovni. 

První z nich bylo téma motivace ve vztahu k rozhodování se o studiu na vysoké škole a volbě 

studijního oboru. Následně jsme se zaměřili na podrobné zkoumání překážek, které vstupují 

do života studenta a v návaznosti na to na zdroje, kterými mohou být tyto bariéry mírněny, 

překonávány nebo dokonce odstraňovány. Závěrečným a stěžejním výzkumným tématem 

byla úspěšnost studentů se zdravotním postižením evaluovaná na základě subjektivních a 
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objektivních kritérií. Její zkoumání vychází z Tintovy interakcionistické teorie retence 

studentů na vysoké škole a integruje v sobě poznatky z předešlých výzkumných témat. 

Motivace ke studiu je prvotní a zásadní podmínkou zahájení vysokoškolského studia. 

Z výpovědí studentů je patrný převládající vliv vnitřních motivačních faktorů. Touha dál se 

vzdělávat sehrává v rozhodování uchazeče klíčovou roli. Od vysokoškolského vzdělání si 

uchazeči rovněž ovšem slibují lepší uplatnění na trhu práce, které je ovšem zpravidla nečiní 

na trhu práce lépe odměňovanými, ale spíše snadněji zaměstnatelnými. To je značný rozdíl v 

porovnání s populací studentů a absolventů bez zdravotního postižení. Získání 

vysokoškolského vzdělání jako nástroj potvrzení a případně zvýšení vlastní sebehodnoty se 

projevuje touhou uchazečů s postižením ukázat okolnímu světu, že na studium na vysoké 

škole mají, že jsou schopni ho i přes limity, které vyplývají z jejich zdravotního postižení, 

zvládnout.  

Motivace populace uchazečů s a bez zdravotního postižení se odlišuje ve dvou základních 

rovinách. První z nich je vnímání ekonomické hodnoty vysokoškolského vzdělání. Jsou to 

daleko častěji uchazeči bez postižení, kteří chápou absolutorium jako cestu k dosažení vyšších 

příjmů a životního blahobytu. Stejně tak uchazeči bez postižení častěji vnímají studium na 

vysoké škole jako příležitost prodloužit si mládí a odložit vstup do profesního života. To 

navíc potvrzují zahraniční výzkumy, které uvádějí, že osoby se zdravotním postižením 

vstupují na vysokou školu průměrně ve vyšším věku než běžná populace studentů. Navíc i 

vzhledem k vysoké nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením nemůže být logicky 

odklad vstupu do praxe legitimním důvodem ke studiu na vysoké škole. 

Motivace k volbě studijního oboru byla podrobena výzkumnému zájmu zejména proto, 

abychom mohli mezi sebou porovnávat sílu jednotlivých působících motivačních vlivů. 

Dominantními faktory ovlivňující odborné zaměření studia jsou uchazečův zájem a vlohy pro 

konkrétní obor. Limity dané zdravotním stavem ovlivňují více jak 40 % uchazečů, což je ve 

srovnání se zahraničními studiemi poměrně vysoká hodnota, která je patrně důkazem toho, že 

dosud nedošlo k optimálnímu zpřístupnění většiny studijních oborů nebo přinejmenším 

povědomí o oborové přístupnosti není vžito do povědomí uchazečů, kteří se hlásí na vysokou 

školu. Nicméně aplikací McNemarova testu vychází najevo, že podstatnějším vlivem 

působícím na výběr oboru je zájem uchazeče o něj, nikoli jeho zdravotní postižení. 
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Dalším výzkumným tématem se staly překážky, které vznikají v interakci akademického 

prostředí a studenta se zdravotním postižením, a tak více či méně komplikují průběh studia. 

Z hodnocení jednotlivých překážek je zřejmý jejich individualizovaný význam pro jednotlivé 

skupiny studentů se zdravotním postižením. Bariéry v přístupu k informacím se týkají 

zejména studentů se smyslovým postižením a psychickými poruchami. Naopak bariéry ve 

fyzickém prostředí ztěžují studium zejména studentů s postižením pohybového aparátu. 

Problémy v oblasti sociální interakce a začleňování zmiňují především studenti s psychickými 

poruchami a smyslovými postiženími. Mezi překážkami komplikujícími akademické 

začlenění studenta byla hodnocena vhodnost testových metod a následně také vstřícný přístup 

vyučujících ke speciálním vzdělávacím potřebám studentů. Studenti bez rozdílu zdravotního 

postižení hodnotí tyto překážky srovnatelně významně. Navíc u obou těchto překážek byl 

potvrzen jejich vliv na délku doby studia.  

Identifikace jednotlivých překážek a zhodnocení jejich síly nám následně umožnilo 

prostřednictvím jedno- a vícerozměrné analýzy zkoumat jejich působení na úspěšnost studia, 

která byla vyjádřena frekvencí opakování dílčích zkoušek a délkou doby studia. 

V logické návaznosti na překážky ve studiu byly také hodnoceny zdroje, kterých mohou 

studenti pro překonávání překážek využívat. Studenti byli vyzváni k hodnocení zdrojů 

z kategorie individuálních, institucionálních a vnějších sociálních zdrojů. Jako zcela zásadní 

jsou pro studium podle vyjádření jednotlivých studentů individuální zdroje reprezentované 

především vlastní vůlí, sebedůvěrou a motivací. Signifikantně méně významně chápou ovšem 

tento zdroj studenti s psychickými poruchami. Studenti se rovněž neobejdou bez podpory, 

která je jim poskytována stran jejich rodin, přátel a spolužáků, stejně jako bez vstřícného 

přístupu k nim od pracovníků jejich domovských fakult. Důležitost obou zmíněných zdrojů 

potvrzuje hypotézu o podmínce optimálního sociálního začlenění studenta za účelem 

zdárného průběhu studia.  

Oproti tomu překvapivým výsledkem studie byl zjištěný význam servisních opatření, která ve 

prospěch studentů se zdravotním postižením, organizuje škola. Pouze zhruba pětina studentů 

udává, že podpůrné služby včetně technického vybavení a pomůcek, chápe pro studium jako 

zcela nepostradatelné, tzn., že by bez nich nemohla studovat. Nejčastěji jde o studenty 

s postižením zraku. Pro většinu ostatních studentů by bylo studium bez adekvátních služeb 

pouze obtížnější.  
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Na poslední příčce v hodnocení zdrojů se v názorech studentů ocitly služby, kterých mohou 

využívat mimo školu, což může na jedné straně svědčit o kvalitním zabezpečení služeb školou 

nebo také o uzavřenosti, případně nespolupráci univerzity s externími poskytovateli služeb. 

Nejčastěji služeb mimo univerzitu využívají studenti s pohybovým postižením a psychickými 

poruchami.  

Výzkumná studie vrcholí hodnocením úspěšnosti studentů se zdravotním postižením, která je 

sledovaná jednak na základě subjektivního posouzení úspěšnosti studenta a objektivních 

kritérií úspěšnosti – frekvencí opakování dílčích zkoušek a délkou studia. Oba tyto pohledy na 

úspěšnost studentů spolu velmi úzce korelují. Dvě třetiny studentů se považují za stejně 

úspěšné, jako jsou jejich spolužáci bez postižení. Jako významně méně úspěšní si připadají 

zejména studenti s psychickými poruchami, zatímco za stejně nebo dokonce více úspěšné se 

považují studenti s pohybovým postižením. Postižení zpravidla dle názorů studentů vliv na 

úspěšnost studia nemá.  

Prodloužená doba studia se zdá být z řady důvodů závažným problémem studia studentů se 

zdravotním postižením. Téměř dvě třetiny studentů studují již nyní déle nebo se v budoucnu 

prodloužení studia nevyhnou. Naopak časté opakování dílčích zkoušek je relativně řídkým 

jevem, potkává však nejvíce studenty s psychickými poruchami. 

Hodnocení úspěšnosti studentů na základě výše uvedených kritérií nám umožnilo operativně 

vytvořit trojčlennou typologii studentů podle zjištěné úspěšnosti a dále sledovat, které 

z proměnných (zejména překážek ve studiu) jejich úspěšnost nebo délku studia úspěšných 

studentů ovlivňují. Sledované vztahy jsme se pokusili prověřit jedno- i vícerozměrnou 

analýzou dat.  

Aplikací jednorozměrné analýzy dat bylo zjištěno, že potíže studenta při sociálním 

začleňování, zvýšená potřeba podpůrných služeb stejně jako potíže se skládáním zkoušek 

v předepsaném formátu mají významný vliv na úspěšnost studentů. Aplikací binární 

logistické regrese bylo navíc zjištěno, že přítomnost psychických poruch je významným 

predikátorem úspěšnosti studentů. 

Délka doby studia u studentů, kteří jinak studují bez častého opakování zkoušek, je podle 

výsledků jednorozměrné analýzy dat ovlivňována potížemi studenta se sociálním 

začleňováním, zohledňováním potřeb studenta vyučujícími, zvýšenou potřebou podpůrných 
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služeb a v neposlední řadě zhoršenou dostupností studijních textů v přístupném formátu. 

Podobné výsledky potvrzuje i binární logistická regrese. 

Vincent Tinto (2009) identifikuje jako jednu ze základních podmínek úspěšnosti studenta tzv. 

involvement. Jedná se defakto o zahrnutí studenta mezi jeho spolustudenty a rozvíjení a 

posilování vztahů mezi studenty navzájem a mezi studenty a školou. Involvement je 

základním stavebním kamenem akademické a sociální integrace. Involvement, resp. sociální 

integrace studentů byla v rámci výzkumné studie operacionalizovaná do podoby jednotlivých 

zdrojů a překážek ve studiu. Prezentované výsledky dizertační studie jednoznačně potvrzují 

význam jednotlivých zdrojů pro zdárný průběh studia a zároveň verifikují vliv involvementu 

na úspěšnost studia.  

Provedená studie přináší kromě řady předpokládaných hlavních výsledků, také bezpočet 

dílčích výstupů, hypotéz a otevírá cestu k dalším výzkumným tématům. Jako nesmírně cenné 

vnímáme především vymezení jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením, které 

sdílejí jisté společné znaky. Zjišťováním vzájemných odlišností vzniká typologie studentů 

s pohybovým postižením, smyslovým postižením a psychickými poruchami. Zkoumání 

překážek a zdrojů a následně subjektivně a objektivně hodnocené úspěšnosti těchto studentů 

nám vytváří prostor pro posouzení náročnosti studia pro tyto skupiny studentů a významu 

jednotlivých překážek při jejich studiu. 

Je však evidentní, že optikou tohoto přístupu nenahlíží na studijní podporu její tvůrci, kteří 

soustřeďují pozornost zejména na technické a informační zpřístupňování studia. Nejsou tak 

rozvíjena opatření, která by vedla ke snižování sociální izolace a stigmatu, které zažívají 

mnozí studenti se zdravotními, zejména latentními postiženími (Sachs a Schreuer, 2011). 

Důkazem toho jsou četná vyjádření studentů v tom smyslu, že i přes podpůrné služby, kterých 

se jim dostává, se cítí být marginalizováni (vyjádření účastníků focusové skupiny). 

Proto prioritou podpory studentů s postižením v průběhu jejich studia by se mělo stát úsilí o 

jejich maximální sociální a akademickou participaci v prostředí vysoké školy i mimo něj, a to 

zejména prostřednictvím podpory komunikace mezi fakultou a studenty, mezi studenty 

navzájem, odstraňováním překážek a nikoliv jejich překonáváním, rozvojem efektivně 

fungujících podpůrných zdrojů, vzděláváním pracovníků vysokých škol a zvyšováním 

informovanosti studentů bez zdravotního postižení. V tomto ohledu získávají výsledky této 

studie rovněž svůj významný praktický rozměr.  
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Přestože výzkumné šetření bylo realizováno na početně nezanedbatelném a rozmanitém 

vzorku studentů se zdravotním postižením, odkrývá projekt a jeho následné provedení řadu 

limitů, které stojí za připomenutí. Jedná se především o skutečnost, že studie byla provedena 

pouze na jediné, byť rozsahem největší a k prestižním náležející vysoké škole v České 

republice, která ovšem, nutno podotknout, nedisponuje nejpočetnějším zastoupením studentů 

se zdravotním postižením. Dosažené výsledky nemohou být tudíž bezezbytku zobecněny na 

populaci studentů se zdravotním postižením na jiných vysokých školách. Mohou však být 

vodítkem při vytváření obdobných výzkumných projektů.  

Podle povahy výzkumného prostředí byly rovněž operacionalizovány jednotlivé zkoumané 

proměnné. Jde zejména o zdroje a překážky při studiu, které nemusí být ve studijním životě 

studentů jiných vysokých škol přítomny. Podobně také úspěšnost studentů by bylo zajisté 

možné sledovat prostřednictvím jiných proměnných než dle frekvence opakování dílčích 

zkoušek a na základě délky studia. Zůstává tedy otázkou nebo minimálně předmětem diskuze, 

zda by použití jiných sledovaných znaků přineslo srovnatelné výsledky.  

Výše popsané primární a sekundární výsledky, kterých bylo dosaženo realizací projektu 

zpracované dizertační studie, otevírají prostor pro pokládání dalších návazných výzkumných 

otázek. Konkrétně máme na mysli podrobnější zkoumání procesu sociálního začleňování 

studentů se zdravotním postižením do akademického prostředí a vrstevnických vztahů, které 

se prokázalo být zásadním činitelem ovlivňujícím úspěšnost studentů, a to zřejmě nejen se 

zdravotním postižením, v průběhu studia. Současně by bylo přínosné pokusit se v prostředí 

vysoké školy identifikovat ty postupy, které jsou pro studenty se zdravotním postižením 

zdrojem stigmatizace a sociální izolace a hledět na ně optikou překážek při studiu. Do 

navazujících výzkumných šetření by rovněž měli být aktivně zapojeni studenti bez postižení, 

kteří mohou být pro studenty s postižením významnou oporou a jejichž informovanost o 

potřebách studentů se zdravotním postižením je pro zdárný průběh jejich studia jedním 

z rozhodujících vlivů. 
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Závěr  

Členové minority osob se zdravotním postižením, která neustále navyšuje své zastoupení 

v běžné populaci, se v procesu vzdělávání na všech svých úrovních setkávají se širokým 

spektrem omezení a překážek, které synergií svého vlivu komplikují či přímo znemožňují 

přístup k vyšším formám vzdělání. Vzdělání není pro osoby se zdravotním postižením na 

rozdíl od běžné populace zárukou vyšších příjmů souvisejících se zastáváním lépe placených 

pracovních pozic, ale je pouze jednou ze základních podmínek vyšší pravděpodobnosti jejich 

jakéhokoli pracovního uplatnění.  

Je zjevné, že dynamickým rozvojem podpůrných služeb poskytovaných školou dochází 

k odstraňování mnoha překážek, nicméně jde především o ty bariéry, které jsou logickým a 

zjevným důsledkem jednotlivých zdravotních postižení. Tím je zdárný průběh studia 

posilován jen částečně. Dosažení vysokoškolského vzdělání osobami se zdravotním 

postižením je proto stále v nezanedbatelném počtu případů svědectvím o nezměrném vnitřním 

odhodlání, píli a vytrvalosti, bez kterých by tito lidé nebyli schopni se plnohodnotně na 

akademické a sociální úrovni integrovat do vysokoškolského prostředí a života, a tak studium 

nakonec zdárně absolvovat. 

Provedená kvantitativní výzkumná studie se zaměřuje na řešení témat a zodpovězení 

výzkumných otázek, které dosud nebyly v této podobě hlavním předmětem zájmu jiných 

výzkumných studií v České republice. Jedná se především o problematiku motivace 

k započetí vysokoškolského studia a volbě studijního oboru. Dalším klíčovým tématem byly 

překážky, které studium těchto studentů různou měrou ztěžují a následně zdroje, kterých 

mohou být k jejich překonávání využity. Evaluované zdroje a překážky se nakonec staly 

základem pro měření úspěšnosti studentů v průběhu studia na základě frekvence opakování 

dílčích zkoušek a doby délky studia.  

V motivaci studentů účastnit se vysokoškolského studia převládají vnitřní motivační faktory. 

Sledování jednotlivých faktorů současně navíc odkrylo motivaci specificky vázanou na 

postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti, totiž získání vysokoškolského 

vzdělání jako potvrzení své vlastní sebehodnoty. Výsledky výzkumů prováděných v běžných 

populacích vysokoškolských studentů nadto umožnily cenné srovnání motivačních faktorů 

studentů se zdravotním postižením. 
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Sledování motivace k volbě studijního oboru se stala předmětem našeho výzkumného zájmu 

zejména proto, abychom mohli mezi sebou porovnat vliv zájmu o konkrétní studijní obor a 

působení limitů vyplývajících ze zdravotního postižení, které se při volbě studijního oboru 

projevují. Výsledky tohoto srovnání svědčí kromě jiného o míře přístupnosti jednotlivých 

oborů studia vzhledem k různorodým speciálním vzdělávacím potřebám studentů. 

Hodnocení bariér ve studiu odkrylo individuální význam, resp. zátěž, kterou na jednotlivé 

studenty podle typu jejich zdravotního postižení tyto překážky vytvářejí. Následná evaluace 

dostupných zdrojů potvrdila zásadní význam vnitřních individuálních a vnějších sociálních 

zdrojů, kterými studenti disponují. Naopak zdroje v podobě servisních opatření 

organizovaných školou nedosahují dle mínění studentů takové významnosti. 

Logickým vyústěním výzkumného projektu se stalo měření subjektivně a objektivně vnímané 

úspěšnosti studentů. Objektivní úspěšnost studia přitom byla vyjádřena frekvencí opakování 

dílčích zkoušek a délkou doby studia. Nezávislými proměnnými byly překážky, se kterými se 

studenti v průběhu studia setkávají. Aplikace jedno- i vícerozměrné analýzy přinesla 

srovnatelné výsledky. Za nejvlivnější proměnné působící na úspěšnost studia lze označit 

potíže v sociálním začleňování, zvýšenou potřebu podpůrných služeb a potíže se skládáním 

zkoušek v předepsaném formátu. Navíc nejrizikovější skupinou studentů ohroženou 

předčasným ukončením studia se prokázali být studenti s psychickými poruchami. 

Provedením výzkumné studie, která byla opřena o Tintův model retence studentů na 

vysokých školách (Tinto, 1975), došlo k potvrzení jednotlivých proměnných, které působí na 

úspěšnost studia a zároveň ověření vlivu involvementu jako základního stavebního kamene 

této teoretické koncepce. 

Provedená výzkumná studie je rovněž důkazem toho, že i přesto, že v posledním desetiletí 

došlo k přijetí řady průlomových právních norem a opatření na ochranu práv osob se 

zdravotním postižením, jejichž přímým důsledkem jsou rostoucí počty studentů se zdravotním 

postižením na vysokých školách, jsou tito studenti stále nuceni čelit ve studijním prostředí 

mnoha překážkám (Stanley, 2000). 
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Résumé 

Education represents one of the most important values for both the individual and society as a 

whole. At an individual level, education is, primarily, a condition of one’s acceptance into, 

and a prerequisite for their employment in, society and active participation in economic 

activity. At the same time, education predetermines the dynamics of the further development 

of society and serves as a tool for the creation of its structures. Education is also regarded as a 

key construct for current, postmodern society, which has been labelled the knowledge society. 

The instrumental nature of education manifests itself, at an individual level, as a significant 

factor in determining the upwards social mobility. Education thus predetermines the social 

standing of a person in society, the level at which their life needs are provided for and the 

availability of practically all areas of social life. For this reason it is essential to ensure 

comparable access to education, quality of study and comparable results of the education 

process for all groups of the population, irrespective of their social standing and state of 

health. 

One of the many social groups faced with the risk of worsened access to higher levels of 

education in particular are the disabled. The consequences of having a disability can, in many 

cases, lead to substantial restrictions in social activity and, as a result, to reduced 

opportunities for the inclusion of people with a disability in normal social structures and roles 

on an equal footing with other members of the population. According to the World Report on 

Disability (WHO and WB, 2011), taken on a worldwide basis, people with a disability 

achieve a lower level of education and economic participation, as a result of which they more 

frequently find themselves below the poverty line and in a state of social isolation. 

The starting-point for solutions affecting the accessibility of, in particular, higher forms of 

education for the disabled, and the related support of their empowerment, is the minimisation 

and subsequent elimination of a large number of architectural, and in particular social and 

psycho-social, barriers at all levels of education, as well as within educational institutions. In 

view of the ever-increasing proportion of people with a disability in society, it can be further 

anticipated that the importance and urgency of solutions for these issues will continue to 

increase. 

The issue of the accessibility of tertiary education for the disabled forms the main topic of the 

dissertation presented, which is divided into the traditional theoretical and empirical sections. 
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The theoretical section serves to create a broader informational framework for the study 

carried out and consists of five interconnected chapters. Particular attention is devoted to the 

key thematic constructs of the dissertation, these being issues surrounding education, its 

significance and function in society and then specific aspects of the target group of persons 

with a disability. The next, theoretical section of the thesis focuses on the creation of a 

specialist thematic framework for the topic of the dissertation, which is the sociology of 

education, i.e. a sociological discipline that addresses social aspects of education and their 

place in social reproduction processes. The starting-point of the study carried out was, 

primarily, the interpretative current of the sociology of education. Last but not least, proper 

attention is paid in the theoretical part of the dissertation to theories of educational 

inequalities that lead to worsened access to higher levels of education for the disabled. The 

specific barriers faced by the disabled at various phases of their educational careers are also 

subjected to deeper analysis. 

The principal part of the thesis consists of a study carried out within the largest public 

university in the Czech Republic, Charles University in Prague, on the entirety of the 

university’s disabled student population. The study carried out was quantitative, 

corresponding to the applied single- and multidimensional data analysis technique. The 

theoretical starting-point of the realised study is one of the most widely-used models of 

student retention at universities, as formulated by modern American sociologist, Vincent 

Tinto (Tinto, 1975). 

The quantitative study carried out addressed themes and research questions that had not 

hitherto formed the primary subject of other studies carried out in the Czech Republic. These 

are, primarily, the issue of the motivation of the disabled to enter higher education and to 

select a field of study. A further key theme was the barriers that, to varying degrees, impede 

these students in their studies and the resources that can be used to overcome them. The 

resources and barriers evaluated eventually became the basis for the measurement of the 

success of students in the course of their studies based on the frequency of the re-sitting of 

exams and the length of study period. 

Internal motivational factors predominate amongst the motivations of students to participate 

in study at university. At the same time, the monitoring of individual factors further 

uncovered a motivation specifically bound to the standing of the disabled in society, that is, 

the acquisition of higher education as a confirmation of their own self-worth. The results of 
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the studies carried out amongst the general population of university students further facilitated 

a valuable comparison between the motivational factors of students with a disability. 

The monitoring of the motivations behind the study fields chosen by disabled students 

became the subject of our study interest chiefly so that we could compare amongst ourselves 

the influence of interest in a specific field of study and the restrictions resulting from a 

disability and that manifest themselves when choosing a field of study. The results of this 

comparison give, amongst other things, an illustration of the extent of the accessibility of 

individual fields of study with regard to the varying special educational needs of students. 

The assessment of barriers to study uncovered the individual significance, or burden, for 

individual students created by these barriers according to the type of disability suffered. The 

subsequent evaluation of available resources confirmed the fundamental significance of 

internal, individual and external, social resources available to students. On the other hand, 

resources in the form of services organised by the university were not, in the opinion of 

students, of as great significance. 

The logical outcome of the research project was the measurement of the success of students, 

from both a subjective and objective point of view. The objective success of the study was 

expressed as the frequency of the re-sitting of exams and length of study period. The hurdles 

encountered by students over the course of their studies constituted unchanging variables. The 

application of one- and multidimensional analysis brought comparable results. It can be stated 

that the variables with the greatest influence on the success of study are difficulties with 

social integration, increased need for support services and difficulties with the sitting of 

exams in the prescribed format. Furthermore, the student group at the greatest risk of 

prematurely terminating their studies was shown to be those with psychological disorders. 

The study carried out, and supported by Tinto’s university student retention model (Tinto, 

1975), confirmed the individual variables affecting the success of study, while at the same 

time verifying the influence of involvement as a basic building-block of this theoretical 

concept. 
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Příloha 

Milá studentko, milý studente, 

rádi bychom Vás požádali o samostatné a pečlivé vyplnění předloženého elektronického 

dotazníku. Jeho účelem je získat Váš názor na několik klíčových oblastí Vašeho studia na 

Univerzitě Karlově. Získaná data budou vyhodnocena pouze hromadně a následně využita při 

zvyšování úrovně podpůrných služeb a jejich organizace. 

Na otázky, prosím, odpovídejte označením číslice příslušné odpovědi. U vícepoložkových 

otázek (tzv. baterií otázek – např. otázka č. 2), odpovídejte na každou uvedenou položku. 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli a velmi si jí ceníme. 

 

Pracovníci Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami 

 

 

Odpovězte, prosím, nejprve na otázku č. 1. Označená odpověď umožní vyfiltrovat v dotazníku 

otázky vzhledem k typu Vašeho zdravotního znevýhodnění. 

 

1. Jaký je typ Vašeho zdravotního znevýhodnění? Označit můžete i více typů. 

        Ano      Ne 

a. Pohybové 1 2 

b. Zrakové 1 2 

c. Sluchové 1 2 

d. Specifické poruchy učení 1 2 

e. Psychické poruchy 1 2 

f.  Chronické somatické onemocnění 1 2  

g. Jiné 1 2 

 

 

První oblastí, na kterou se zaměříme, je Vaše motivace ke studiu. 

 

2. Jak důležité byly dále uvedené důvody při Vašem rozhodování začít studovat na 

vysoké škole? 

Dosti důležité    Celkem důležité    Nepříliš důležité    Nedůležité 

a. Touha se dál vzdělávat  1 2 3 4 

b. Lepší uplatnění na trhu práce 1  2 3 4 

c. Rodinná tradice 1 2 3 4 

d. Odložení vstupu do praxe 1 2 3 4 

e. Zdroj blahobytu a úspěchu 1 2 3 4 

f. Dosažení vysokoškolského titulu  1 2 3 4 

g. Dokázat ostatním, že na to mám  1 2 3 4 

 

3. Jak dále uvedené důvody ovlivnily volbu Vašeho studijního oboru?  

Velmi výrazně   Výrazně     Jen málo      Nijak 

a. Zájem o konkrétní obor 1 2 3 4 

b. Rodinná tradice 1 2 3 4 

c. Dobré pracovní uplatnění, výdělek 1 2 3 4 
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d. Vlastní talent, předpoklady 1 2 3 4 

e. Údajná nenáročnost zvoleného oboru 1 2 3 4 

 

4. Mělo Vaše zdravotní znevýhodnění vliv na výběr studijního oboru? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

 

 

A nyní přejdeme ke studiu jako takovému. 

 

5. Jak úspěšným studentem svého oboru se cítíte být ve srovnání se svými spolužáky? 

1. Jsem úspěšnější než oni 

2. Jsem zhruba stejně úspěšný/á jako oni 

3. Jsem méně úspěšný/á než oni 

 

6. Domníváte se, že Vaše zdravotní znevýhodnění ovlivňuje úspěšnost Vašeho studia? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

 

7. Jak často opakujete dílčí zkoušky? 

1. Velmi často 

2. Často 

3. Občas 

4. Nikdy 

 

8. Studujete déle než je standardní doba studia nebo toto prodloužení v budoucnu 

plánujete? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne  

 

9. Studenti se zdravotním znevýhodněním se musí v průběhu studia vypořádávat s 

řadou překážek. V této souvislosti, prosím, vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s níže 

uvedenými tvrzeními: 

        Souhlasím Částečně souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím 

a. Zpravidla mám potíž skládat zkoušky  

    způsobem, který stanoví vyučující. 1 2 3 4 

b. Často řeším problémy s dostupností  

    studijních textů, učebnic a skript ve  

    vyhovující podobě. 1 2 3 4 

c. Prostředí fakulty včetně výukových  

    prostor je bariérové (např. schody, WC,  

    nevhodné značení místností, jejich vnitřního  
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    uspořádání a vybavení, nutnost  

    delších přesunů apod.) 1 2 3 4 

d. V průběhu výuky (na přednáškách a  

     seminářích) nezískávám stejné množství  

     informací jako moji kolegové bez  

     postižení.            1           2            3                      4 

e. Díky svému zdravotnímu znevýhodnění  

se hůře začleňuji do kolektivu 

spolužáků.                      1           2            3                      4     

 

 

 

 

Úspěšnost studia bývá závislá na působení řady faktorů. 

 

10. Jak Vám níže uvedené zdroje a formy podpory pomáhají při studiu?   

                                           Velice výrazně    Částečně    Jen málo   Nijak 

a. Vlastní motivace, cílevědomost a píle  1 2 3 4 

b. Důvěra v sebe sama, že to zvládnu  1 2 3 4 

c. Služby poskytované školou v průběhu studia (např.  

     informační služby, asistence při studiu ad.) 1 2 3 4 

d. Technické vybavení a pomůcky (např. softwary,  

     notebooky, indukční smyčky apod.) 1 2 3 4 

e. Vstřícný přístup učitelů a ostatních pracovníků fakulty  

     k mým potřebám 1 2 3 4 

f. Zázemí a podpora rodiny 1 2 3 4 

g. Podpora přátel a kolegů z ročníku 1 2 3 4 

h. Sociální služby, které využívám mimo školu  

    (např. osobní asistence) 1 2 3 4 

 

UK nabízí studentům se zdravotním znevýhodněním řadu podpůrných služeb, kterých mohou v 

průběhu studia využívat.  

 

11. Jak hodnotíte svoji dosavadní úroveň informovanosti o službách, na které máte 

s ohledem na své zdravotní znevýhodnění nárok? 

1. Jako velmi dobrou 

2. Jako dobrou 

3. Jako slabou 

4. Jako velmi slabou 

 

12. Jak se dozvídáte o službách, na které máte nárok?  Vždy       Někdy       Nikdy 

a. z internetových stránek 1 2 3 

b. z tištěných letáků a brožur 1 2 3 

c. ze seminářů pro studenty  1 2 3 

d. od kontaktní osoby na fakultě 1 2 3 

e. od své studijní referentky 1 2 3 

f. od Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami 1 2 3 

g. náhodně od spolužáků 1 2 3 

h. nijak, informace se ke mně dosud nedostaly 1 2 3 
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13. Hlavními koordinátory služeb pro studenty se speciálními potřebami jsou na 

fakultách tzv. kontaktní osoby. Jak jste spokojen/a s činností kontaktní osoby na 

Vaší fakultě? 

1. Velmi, vždy mi pomůže se vším, co potřebuji 

2. Docela ano, skoro vždy mi se vším pomohla 

3. Skoro vždy se snažila pomoct, ale pomoc nebyla účinná 

4. Spíše ne, většinou mi s ničím nepomohla 

5. Vůbec ne, nikdy mi s ničím nepomohla 

6. Vím, že kontaktní osoba na fakultě je, ale jejích služeb nevyužívám 

7. Kontaktní osobu neznám, nikdy jsem o ní neslyšel/a 

 

14. Na celouniverzitní úrovni působí Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. 

Jak hodnotíte činnost jejích pracovníků? 

1. Velmi dobře, vždy mi pomohou se vším, co potřebuji 

2. Docela dobře, skoro vždy mi se vším pomohli 

3. Skoro vždy se snažili pomoct, ale pomoc nebyla účinná 

4. Spíše špatně, většinou mi s ničím nepomohli 

5. Špatně, nikdy mi s ničím nepomohli 

6. Vím, že taková kancelář existuje, ale jejích služeb nevyužívám 

7. Kancelář vůbec neznám, nikdy jsem o ní neslyšel/a 

 

15. Na koho se na UK či fakultě obracíte při řešení svých studijních záležitostí? 

Vždy        Někdy       Nikdy 

a. Na kontaktní osobu na fakultě 1 2 3 

b. Na jednotlivé vyučující 1 2 3 

c. Na svou studijní referentku 1 2 3 

d. Na pracovníky Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami 1 2 3 

e. Na jiného pracovníka, prosím, doplňte: ....................................... 1 2 3 

f. Své studijní záležitosti řeším sám/sama 1 2  3 

 

 

A nyní se již zaměříme na jednotlivé služby. Máme na mysli zejména asistenci při studiu, 

tlumočnické služby, zpřístupňování studijní literatury, modifikaci průběhu výuky, modifikaci 

dílčích zkoušek, studium podle individuálního studijního plánu, informační a poradenské 

služby a další. 

 

16. Potřebujete s ohledem na své zdravotní znevýhodnění v průběhu studia tyto nebo 

podobné služby?  

1. Ano, nemohl/a bych bez nich studovat 

2. Ano, bez nich by bylo studium obtížnější 

3. Ano, ale jen příležitostně, studium bych zřejmě i tak zvládl/a  

4. Ne, ke studiu je nepotřebuji 
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17. Které z níže uvedených služeb, které zabezpečuje UK, využíváte právě Vy a jak 

často? 

zde filtr služeb dle typu postižení: 

                                                                                       Velmi často   Často  Jen občas   Nikdy     

A. Zrakové postižení 

a. Zpřístupňování studijní literatury (zejm. digitalizace,  

     zvětšování textu, kopírování, načítání, Braillův tisk apod.) 1 2 3 4 

b. Nácvik prostorové orientace 1 2 3 4 

c. Asistence při studiu 1 2 3 4 

d. Informační a poradenské služby (od kontaktních osob,  

    Kanceláře, studijních referentů apod.) 1 2 3 4 

 

B. Sluchové postižení 

a. Tlumočnické a přepisovatelské služby 1 2 3 4 

b. Pořizování zápisu z výuky 1 2 3 4 

c. Asistence při studiu 1 2 3 4 

d. Informační a poradenské služby (od kontaktních osob,  

    Kanceláře, studijních referentů apod.) 1 2 3 4 

 

C. Pohybové postižení 
a. Zajištění bezbariérové přístupnosti prostor školy 1 2 3 4 

b. Pořizování zápisu z výuky  1 2 3 4 

c. Asistence při studiu 1 2 3 4 

c. Informační a poradenské služby (od kontaktních osob,  

    Kanceláře, studijních referentů apod.) 1 2 3 4 

 

D. Specifické poruchy učení 

a. Asistence při studiu 1 2 3 4 

b. Informační a poradenské služby (od kontaktních osob,  

    Kanceláře, studijních referentů apod.) 1 2 3 4 

 

E. Chronická somatická oslabení a onemocnění 

a. Asistence při studiu 1 2 3 4 

b. Informační a poradenské služby (od kontaktních osob,  

    Kanceláře, studijních referentů apod.) 1 2 3 4 

 

 

18. Jak byste ohodnotil/a služby, které využíváte, z níže uvedených pohledů? 

                                                          Velmi dobrá Celkem dobrá Uspokojivá Slabá Velmi slabá  

a. Informovanost a srozumitelnost informací  

    o službě (mám k dispozici dostatečné  1 2 3 4 5 

    množství srozumitelných informací o 

    službě) 

b. Dostupnost služby na vaší fakultě (služba  1 2 3 4 5        

je v požadované kvalitě k dispozici ve  

    chvíli, kdy ji potřebuji)  

c. Užitečnost služby (služba mi poskytuje  

    to, co od ní očekávám) 1 2 3 4 5 
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19. Kromě služeb uvedených v otázce č. 17 mohou studenti využívat i další podpory a 

služeb v průběhu studia. Uveďte, jak často níže uvedených služeb využíváte právě 

Vy. 

                                                                                           Velmi často  Často  Jen občas  Nikdy     

a. Používání pomůcek, softwarů a dalších technologií, příp.  

     možnost jejich zapůjčení 1 2 3 4 

b. Nahrávání výuky (audio, příp. videozáznam) 1 2 3 4 

c. Úprava průběhu dílčích nebo závěrečných zkoušek 1 2 3 4 

d. Studium podle individuálního studijního plánu 1 2 3 4 

 

20. Domníváte se, že vyučující dostatečně zohledňují individuální potřeby studentů se 

zdravotním znevýhodněním v průběhu výuky? Máme na mysli zejména zasílání 

elektronických materiálů k výuce, možnost nahrávání přednášek, tempo výkladu, 

domlouvání konzultací, individuální výuku, komunikaci přes email, používání pomůcek 

apod. 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

 

21. Existuje služba/forma podpory, kterou v nabídce služeb UK postrádáte? 

1. Ano; uveďte jakou: …………………………. 

2. Ne 

 

22. Nyní, prosím, vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s níže uvedenými tvrzeními: 

        Souhlasím Částečně souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím 

a. Systém univerzitní podpory  1 2 3 4 

    studentů se speciálními potřebami  

    zahrnuje všechny důležité služby.  

b. Služby jsou studentům poskytovány 1 2 3 4 

    vždy automaticky, studenti se jich  

    nemusejí domáhat. 

c. Kvalitu služeb pro studenty se  1 2 3 4 

    speciálními potřebami by zvýšilo  

    vzdělávání pracovníků, a tím vstřícnější  

    přístup pracovníků ke studentům. 

  

     

Na závěr Vás požádáme o základní údaje o Vaší osobě. 

 

21.  Jste: 1. Muž 

2. Žena 

 

22. Na jaké/ých fakultě/ách UK studujete? 

1. KTF 5. LF1   9. LF HK 13. MFF 17. FHS   

2. ETF 6. LF2 10. FaF 14. PedF 

3. HTF 7. LF3 11. FF 15. FSV 

4. PF 8. LF Plzeň 12. PřF 16. FTVS 
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23. Jaký je typ Vašeho studia? 

1. Bakalářský 

2. Magisterský 

3. Doktorský  

 

24.  V jakém ročníku studia jste? 

1. Prvním 

2. Druhém 

3. Třetím  

4. Čtvrtém 

5. Pátém 

6. Vyšším než pátém 

 

25. Vzhledem k tomu, že podobný výzkum proběhl už v roce 2011, rádi bychom věděli, 

zda jste tento dotazník už tehdy vyplňoval/a? 

1. Ano 

2. Nevím  

3. Ne, ale věděl/a jsem, že takový výzkum probíhá 

4. Ne, nevěděl/a jsem, že takový výzkum probíhá 

5. Ne, v té době jsem ještě nestudoval/a 

 

26. Závěrem bychom Vás chtěli požádat o případné vyjádření se k tématům, kterým se 

tento dotazník věnoval jen okrajově či kterým se nevěnoval vůbec, a které 

považujete ze svého pohledu za důležité pro zlepšení situace studentů se speciálními 

potřebami. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Velmi Vám děkujeme za vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou přibližně v dubnu 

k dispozici na internetových stránkách Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami a o 

jejich zveřejnění Vás budeme informovat. 

 


