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ANOTACE  

Tato bakalářská práce mapuje rozsah speciálně pedagogického vzdělání učitelů a také 

jejich postoje k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími problémy 

v hlavním vzdělávacím proudu. V teoretické části přibližuji všeobecné informace o inkluzi 

a integraci. Ve zkratce jsou shrnuta historická fakta o přístupu k osobám se 

znevýhodněním a samotném procesu vzdělávání. Na základě nastudované literatury 

vysvětlím, jaký je smysl integrace, jakožto zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími 

potřebami do běžných škol.  Následně se zabývám účastníky edukačního procesu a 

Novelou školského zákona. Teoretickou část uzavírá kapitola o osobnosti učitele. V 

empirické části se zaměřuji na rozsah speciálně pedagogického vzdělání učitelů a jejich 

pohled na inkluzivní vzdělávání. Toto šetření je provedeno pomocí dotazníků, při kterém 

jsou srovnány názory pedagogů působících na běžných základních školách a na základních 

školách speciálních. Cílem práce je porovnání osobních názorů učitelů na inkluzivní 

vzdělávání. 
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ANNOTATION 

This bachelor’s thesis map the range of teachers' special education and their opinions on 

the inclusive education of students with special education needs in the main educational 

stream. In theoretical part I´m trying to approach general information about inclusion and 

integration. In a short way there are summarized historical facts about posture to people 

with special needs and process of education. In base on studied literature I will explain, 

what is a sense of integration as the involvement of students with special needs to regular 

schools. Then I deal with participants of the educational process and with an amendment to 

the Education Act. Theoretical part will cancel chapter about teacher´s personality. In 

empirical part I focus on the scope of teacher´s education of special pedagogy and their 

opinion of inclusive education. This investigation was done with questionnaires, in which 

are compared opinions of teachers acting in regular elementary schools and special 

elementary schools. The aim of the work is comparing personal opinions of teachers on 

inclusive education. 
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1 ÚVOD  

Tématem bakalářské práce je inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami na běžných základních školách. Zaměřuje se především na učitele běžných 

základních škol a základních škol speciálních a jejich postoje k inkluzi. Téma vzniklo na 

základě aktuálnosti.  

V současné době se o školské inkluzi hovoří z různých pohledů. Novela školského zákona 

nově umožňuje prostřednictvím podpůrných opatření větší možnosti pro vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami v intaktní společnosti. Povinná školní docházka 

ovlivňuje dítě po všech stránkách, každé potřebuje pocit pochopení a přijetí, sounáležitost 

je pro dítě tedy nedílnou potřebou. Začlenění žáků do běžného vzdělávacího proudu 

ovlivňuje také rodinu, zaměstnance školy a spolužáky.  

Cílem práce je odhalení postojů k inkluzivnímu vzdělávání, jak učitelů v běžných 

základních školách, tak učitelů v základních školách speciálních. Dále porovnat speciálně 

pedagogickou kvalifikovanost těchto učitelů a zmapovat ochotu k doplnění svého vzdělání. 

Dílčí cíle jsou zaměřeny na ovlivňování intaktních žáků a žáků se znevýhodněním, či další 

úskalí v inkluzivním vzdělávání. 

Práce je dělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje vymezení 

pojmů „inkluze“ a „integrace“, jejich hlavních rozdílů, poté definování problematiky 

„inkluzivního vzdělávání“ a stručné dějiny procesu integrace. Krátce seznamuje 

s osobností žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a účastníků edukačního procesu. 

Další kapitola jednoduše představuje změny ve školském zákoně, pozornost je věnována 

především stupňům podpůrných opatření. Dále seznamuje se vzděláváním pedagogických 

pracovníků. Empirická část odhaluje výsledky šetření na běžné a speciální základní škole. 

Pro ověření hypotéz byla použita metoda dotazování za pomoci dotazníkové techniky pro 

sběr dat. Průzkum založený na této kvantitativní strategii sběru dat seznamuje s výsledky  

v empirické části. 
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2 Vývoj přístupů k osobám se znevýhodněním 

2.1 Historický přístup ke znevýhodněným 

V každém období lidského vývoje můžeme pozorovat odlišné přístupy k lidem 

s postižením. Historické etapy přinášely segregativní chování většinové společnosti, ale 

přesto můžeme již v prvobytné společnosti pozorovat péči a pomoc osobám se 

znevýhodněním. 

Starověká společnost se spíše osob se znevýhodněním zbavovala. Byly považovány za 

slabé a neschopné zvládnutí tehdejších existenčních nároků. Řeční filozofové již v období 

antiky pohlíželi na člověka jako lidskou individualitu. Lidé s postižením neměli stejná 

práva. Ti, kteří nebyli usmrceni, vykonávali otrocké práce. Židé tyto děti s postižením 

zabíjet nesměli, ale byly považovány jako trest za hříchy člověka. Se středověkem přichází 

zakládání hospiců, špitálů. Péče v tomto období probíhá v duchu křesťanství. Pohled na 

osoby s postižením jako na chudáky střídá v období humanismu a renesance potřeba 

vzdělávání těchto osob. Ve 20. století se začíná speciální pedagogika formovat  

a osamostatňovat. Jejím cílem je handicapovaným zajistit plnohodnotný život. 

Převládajícím trendem dnešní doby v oblasti přístupu k osobám se znevýhodněním je 

zejména inkluzivní přístup, tedy přirozené začleňování handicapovaných jedinců do běžné 

společnosti. (Krejčířová a kol., 2002) 

Novosad (1997, s. 20) uvádí vývoj postojů společnosti k odlišným jedincům, některé z nich 

jsou, např.: 

- odmítání jedinců téhož „druhu“, kteří nevykazují obvyklé znaky „druhu“ 

- přijetí nebo odmítnutí odlišných, slabších či postižených jedinců závisí na 

materiálních 

možnostech skupiny 

- odmítání jako následek nevhodného odlišování postiženého od estetických ideálů či 

norem společnosti  

- postižený je považován za nositele neznámého nebezpečí, temného zla v důsledku 

náboženských představ 

- vzbuzuje odpor i zvědavost – projevy zájmu, soucitu a snah o péči o slabé a nemocné 

(rozvoj institucí ale jedinec stále definován svým handicapem) 

- člověk s postižením je plně chápán jako jedinečná lidská bytost  
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Míra tolerance a vývoj společnosti měnil přístupy k osobám se znevýhodněním. Postoje 

může i dnes ovlivňovat emocionální složka osobnosti. Novosad (1997, s. 21) tuto 

skutečnost vysvětluje jako „nedostatek relevantních informací o konkrétním postižení  

a sklony laické veřejnosti ke generalizaci, tedy k přijímání myšlenkových stereotypů  

a šablonovému pozorování“.  

2.2 Počátky vzdělávání osob se znevýhodněním 

Počátky institucionální péče pro osoby se zdravotním postižením se začaly v Evropě 

formovat v 19. století. Přesto již v 17. století J. A. Komenský ve svých utopistických dílech 

píše, že mají být vzdělávání všichni lidé ve společnosti. Položil základy novodobé 

pedagogiky a zdůrazňoval individuální potřeby každého žáka. Komenský rozděluje žáky 

dle předpokladů pro vzdělávání, ale pro všechny musí být poskytnuta péče dle možností 

žáka, aby toho žák dosáhl je na učitelově vedení. Odkazuje na Aristotela – každý se rodí 

s holou myslí. (Černá, 2009)  

První instituce v Českých zemích se datuje k roku 1871. Tohoto roku bylo založeno 

Ernestinum, dříve „ústav idiotů“ Hefata v Praze (Hrfort, 1907 in Černá, 2009). Zde byl 

praktikován program pro slabomyslné. Koncem 19. století byla zřízena pomocná škola 

v Praze (Dolanský, 1918 in Černá, 2009). V tomto období se začíná nahlížet na každé dítě 

dle jeho potřeb a uplatňuje se individuální vedení vyučování. (Černá, 2009) 

Ředitelem Ernestina byl Karel Slavoj Amerling, který měl za cíl navrátit slabomyslné  

do společnosti, jako užitečné občany. Rukodělné práce a sebeobsluha byly hlavní náplní 

vzdělávání. Výchovnou a vyučovací náplň mělo jiné oddělení. Třetí oddělení sloužilo 

s cílem azylu fungující na principech opatrnosti, léčby aj. Za důležitý prvek také považoval 

Amerling práci v přírodě a sepětí s přírodou. Zařadil do systému péče také „vodoléčbu  

– teplé a studené koupele a masáže“ (Pípeková, 2006, s. 24) 

Na přelomu 19. a 20. století se i v českých zemích prosazuje „zlepšování lidského rodu“ 

neboli eugenika. U nás můžeme hovořit zejména o adaptivní eugenice, z které plynulo 

„zabezpečení všestranné péče o zdraví rodičů a zaručení zdraví dítěte“. (Růžička, 1923 in 

Černá, 2009).  

„Projekt sterilizace měl za úkol zničit zájem a péči o postižené lidi.“ Proces sterilizace 

vystřídala mířená euthanasie na osoby postižené, nevyléčitelné a přestárlé. (Pípeková, 
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2006, s. 24). Na projektech spolupracovaly sestry, lékaři, ošetřovatelé a další, kteří se 

podíleli na programech euthanasie dětské i euthanasie dospělých („Akce T4“).   

Černá (2009) uvádí, že na počátcích 20. století byl kladen důraz především na zabezpečení 

systému péče o slabomyslné. Poskytnout péči všem s cílem socializace veškeré mládeže. 

Úzce byla péče zaměřena na matky. Dále snaha o rozšiřování pokračovacích škol, 

vzdělávacích ústavů pracovních, pracovních kolonií pro slabomyslné po odchodu z ústavu. 

Tato poústavní péče měla sloužit osobám, které jsou neschopné práce. (Čáda, 1914 in 

Černá, 2009) 

Ve 20. století dochází k formování osnov a směrnic, které určují legislativní rámec 

speciálního školství. Po zavedení některých právních norem pro školy pomocné je kladen 

důraz na vzdělávání učitelů. Za pomocí J. Zemana měli možnost seznámit se s vývojem 

péče o slabomyslné a pozorovat pomocné vzdělávání v jiných zemích (Černá, 2009). 

Koncept integrativního vzdělávání se začal objevovat až koncem 20. století, do té doby 

byly osoby se znevýhodněním především směřovány mimo hlavní vzdělávací proud, tedy 

do speciálního zařízení.  
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3 Pojetí integrace a inkluze 

V procesu vzdělávání můžeme pozorovat dva měnící se trendy. Jako interdisciplinární 

problematiku chápeme i koncepty integrace a inkluze. Tyto dvě pojetí vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami můžeme najít ve spojení s protichůdným pojmem 

exkluze (vyloučení). Inkluze z latinského inclusio (zahrnutí), přijetí do nějakého celku. 

Z ang. to be included – být úplnou součástí.   

Integrativní pojetí vzdělávání můžeme pozorovat v 80. letech 20. století. Snaha umožnit 

dítěti navštěvovat hlavní vzdělávací proud, pokud nebyla podstata integrace naplněna, dítě 

se mohlo vrátit zpět do speciálního zařízení. Inkluzivní edukace poté začala převážně 

dominovat v 90. letech 20.stolení a počátkem 21. století (Lechta, 2010).  

Tyto dva koncepty se v průběhu uvedeného období měnily, co se týče přístupu k dětem, 

Lechta (2010) uvádí, že „integrace požaduje větší přizpůsobení dítěte škole, zatím  

co inkluze se více snaží přizpůsobit edukační prostředí dětem.“ Zatím co při integrativním 

vzdělávání museli žáci své schopnosti přizpůsobit nárokům hlavního vzdělávacího proudu, 

nyní je při inkluzivním vzdělávání kladem důraz na změny v organizaci edukačního 

procesu ve prospěch individuálních potřeb každého žáka. Jsou akceptovány specifické 

potřeby všech žáků. Při této vzdělávací strategii budou ovlivňování všichni účastníci 

inkluze, výrazně však bude zasahovat do celé společnosti. Novosad (1997, s. 9-10) 

vysvětluje proces integrace žáků se znevýhodněním jako „plné začlenění a splynutí 

postiženého se společností. Předpokládá samostatnost, nezávislost jedince, jenž nevyžaduje 

zvláštní ohledy nebo přístupy ze strany přirozeného prostředí. Postižení, efektivita se  

u něho nerozvinula, případně se s ní plně vyrovnal a její důsledky dokázal adekvátně 

kompenzovat, je schopen plnit všechny funkce, vyplývající z plné socializace a je 

rovnoprávným partnerem ve všech běžných oblastech profesní přípravy, pracovního 

uplatnění i společenského života“.  

 Jedná se o dlouhodobý, a jak uvádí autorky trvalý proces změn.  (Bartoňová, Vítková et al, 

2013). Integrační pojetí se zaměřovalo především na žáky se znevýhodněním, proces 

inkluze má ovlivnit všechny účastníky vzdělávání. Což znamená, že vzájemným soužitím 

v běžném typu škol a postupným poznáním mají všechny děti dojít k porozumění. 

(Vítková, 2004). Inkluzivní integraci se daří realizovat jen do určité míry a v různých 

dílčích oblastech (rodina, škola, obec, práce). Jako cíl integrace Franiok rozumí ve snaze 
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„poskytnout prostor pro vytvoření kontextu rovnosti šancí, porozumění a vzájemnou 

akceptaci.“ (Franiok, 2008, s. 18) 

Modely integrativního vzdělávání (Bürli, 1997 in Vítková, 2004) 

 Model medicínský – medicínská péče s cílem překonání postižení. Probíhá ve 

vzdělávacích zařízeních za pomoci speciálně pedagogického opatření, podpůrného 

opatření a speciální terapie. Integrace zde spočívá v zařazení do běžné školy po 

předchozím vzdělávání ve speciálním zařízení. Tento model požaduje, aby se dítě 

přizpůsobilo struktuře vzdělávání. Nevyžaduje však změny školského systému. 

 Sociálně patologický model – zdrojem těžkostí s integrací jsou sociální povahy. 

Osoby jsou sociálně nepřizpůsobivé a diskriminované z důvodu postižení. Pomocí 

speciální terapie jsou adaptování a normalizování.  

 Model prostředí – řeší změny prostředí školy tak, aby vyhovovaly dítěti  

a potřebám všech žáků. Vyžaduje optimální personální a materiální prostředky, 

také podporu v mimoškolní sociální oblasti. 

 Antropologický model – vyžaduje lepší interpersonální interakci. Důležitý je 

respekt identity a postižení jedince. Uznání individuálních potřeb dítěte. Žáka zde 

ovlivňuje také postoj spolužáků a učitele. 

Formy integrace, které uvádí Lechta (2010) můžeme rozdělit:  

Individuální integrace, při které je integrováno jedno dítě do běžné školy. Začlenění žáka 

jako jedince vytváří větší náročnost, jelikož je jediný ve třídě se znevýhodněním. 

Skupinovou integraci vytváří v běžných školách žáci s obdobným postižením. Vytvořena 

je samostatná třída, výuka se ale prolíná s žáky běžné třídy. Účast na společné výuce 

ovlivňuje stav skupiny žáků a jejich vývoj. Pro dítě je polehčující, že není jediný  

se znevýhodněním. Při obrácené integraci se jedná o začlenění žáků bez postižení  

do speciální školy. Lechta (2010, s. 161) vyzdvihuje výhodu v tom, že jsou„edukační 

podmínky a prostředí předem připraveny pro žáky s postižením a zároveň je zajištěna 

sociální intervence a společné vyučování žáků s postižení s intaktními žáky.“  

V současné době při participaci dítěte ve vzdělávacím procesu převládá inkluzivní trend. 

„Inkluze a inkluzivní vzdělávání jsou pojmy, které se používají od konání konference 

v Salamance v roce 1994“. Tannenbergerová (2016) dále uvádí, že školní inkluze je 

prvotním krokem v celém procesu začleňování všech žáků do běžné populace. Také vidí 

rozdíly ve složení třídy a pojetí žáka v třídním kolektivu: při inkluzi jde o heterogenní 
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skupinu žáků, ve které je žák jako osobnost. Při integraci popisuje rozdělenou třídu na dvě 

skupiny – děti s nebo bez speciálních vzdělávacích potřeb. Jako podstatný rozdíl také uvádí 

v začleňování žáka do kolektivu. Integrace byla založena na začlenění jedince do majoritní 

společnosti, při inkluzi se dbá na vnímání odlišnosti jedince, jejich pochopení  

a respektování.  

Pojetí školní inkluze není zaměřené pouze na proces edukace, tedy prolínání výchovy  

a vzdělání, ale souvisí úzce se sociální inkluzí. Ta se orientuje na mimoškolní oblasti 

související s plnohodnotným životem. „Cílem inkluze je tedy začlenit všechny žáky  

do hlavního proudu vzdělávání, zajistit optimální podmínky pro sociální a kognitivní rozvoj 

všech žáků a podpořit vzdělávací proces a úspěšnost každého žáka“ (Walterová, 2004 

in Tannebergerová, 2016, s. 35) 

Novosad označuje inkluzi jako volnější přístup ke vzdělávání s kladením důrazu  

na praktické dovednosti. Může mít více podob za pomoci některých podpor jako je nižší 

počet žáků ve třídě aj. Pokládá za cílový proces zařazení dítěte s postižením mezi intaktní 

spolužáky bez ohledu na typ postižení. Označuje však celý proces za dlouhodobě řešitelný 

a vyvíjející se současně se společností ale podotýká na fakt, že „konzumní, výkonové  

či aspirační hodnoty, více či méně zakotvené ve filozofii současného vyspělého světa 

v podstatě utvářejí primární handicap postiženého jedince, jenž mohou překonávat jen ti 

nejvyzrálejší a nejvytrvalejší.“(Novosad, 1997, s. 14) 

Přístupy škol k naplňování inkluzivního vzdělávání popisuje (Květoňová, Prouzová, 2010, 

s. 10): 

Můžeme pozorovat přístupy „instrumentální“ školy, které se více méně přizpůsobí systému  

a opatření, který jim určí. I přes to, že se tímto inkluzivním směrem škola neorientuje – 

systém školy se podřídí. S přístupem „existenciálním“ se škola snaží využít příležitosti 

k vývoji a inovacím, za čímž vidí celkový vývoj školství a šanci vybírat si výhody. 

„Militantní“ přístup se projevuje spíše bez snahy se smysluplně a kriticky reflektovat, spíše 

zaujímá konzervativní přístup pedagogů či některé minority. U prvního popisovaného 

přístupu se jedná především o dílčí změny, školy druhého typu „užívají orientační síly 

společně sdílené inkluzivní vizí, která jim pomáhá zavádět inovace relativně přímočaře, 

zdůvodněně a kontinuálně. Ve třetím případě dochází na místo inovací ke konzervacím 

postupů a dříve zavedené praxe v neprospěch inkluze.“ 

Tannenbergerová (2016) podotýká, že školní inkluze nesouvisí pouze s minoritními 

skupinami nebo jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nárok vzdělávat se 
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na inkluzivně zaměřené škole má každý.  

Nejdůležitější principy inkluzivního vzdělávání (Tannebergerová, 2016): 

- princip humanizace a demokracie 

- princip heterogenity 

- princip spolupráce 

- princip regionalizace 

- princip otevřenosti a efektivity 

- princip individualizace 

- princip celistvosti 

V procesu inkluze nepoukazujeme na odlišnosti jedince, ale hlavním je zdůraznit potenciál, 

který je v každém žákovi odlišný. Odlišnost je poté brána jako nástroj k rozvoji  

a porozumění celé skupiny. Ve vzdělávacím procesu jde zejména o využití talentu  

a schopností žáka. Přesto je nutný individuální přístup ke každému dítěti a to ve všech 

ohledech. (Tannenbergerová, 2016) „Pokud je možné, nejsou při tom využívány žádné 

speciální prostředky, postupy“. (Slowík, 2016, s. 32)  

Podstatné cíle, zásady a metody při inkluzivní edukaci dle Lechty (2010, s. 132 - 134): 

Pochopení, že mají všichni žáci stejné potřeby být vzdělávání, je nedílnou součástí  

pro stanovení cílů při vzdělávání, potřeba „sledovat a realizovat stejné cíle edukace jako  

u intaktních žáků, za podmínek optimálního uspokojování jejich speciálních vzdělávacích 

potřeb podle jejich reálného biologického, psychického a sociálního vývojového 

potenciálu.“  (Lechta, 2010, s. 128) K dosahování cílů dochází na základě spolupráce 

všech odborníků. Stanovené cíle musí být splněny u všech žáků inkluzivní třídy. Je potřeba 

rozvíjet silnou stránku žáka, což se prolíná do všech oblastí vzdělání. Vedle didaktických 

zásad využívá inkluzivní vyučování také specifické zásady. Např. zásada podpory  

a pomoci, jedná se o spontánní postup učení. Sám žák si rozvíjí algoritmus učení. Zásada 

individualizace činnosti se využívá ke stanovení všech náležitostí vzdělávání (cíle, obsah, 

pomůcky atd.). Mezi využívané metody můžeme zařadit metodu vrstevnického vyučování, 

jedná se o mentorství žáka po osvojení určité části učiva. Posiluje sebeúctu  

a sociální postavení žáka ve třídě. Metoda akcelerace individuálního rozvoje spočívá 

v uplatňování odbornosti na určitou oblast, především u talentovaného žáka.  

Metoda modelování žádoucího chování „žádoucí chování bude odměněno, nežádoucí 

zůstane bez odměny“.  
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Pilíře inkluzivní vzdělávací praxe (Loreman, 2007 in Květoňová, Prouzová, 2010, s. 11): 

1. pilíř: Pozitivní postoje 

2. pilíř: Podpůrné postupy a vedení 

3. pilíř: Výzkumem ověřovaná školní praxe 

4. pilíř: Flexibilita vzdělávacího programu 

5. pilíř: Zapojení komunity do života školy 

6. pilíř: Důsledná a smysluplná reflexe školní praxe 

7. pilíř: Nezbytná odborná příprava a informační zdroje 

„Návrh pragmatické koncepce zavádění inkluzivní praxe v kterémkoliv školském systému, 

jakékoliv země, v programu jakékoliv školy“.   

Za klíčovou podmínku pro přijetí žáka do kolektivu považuje Vítková (2004) jeho přijetí 

intaktními spolužáky, kteří jsou na příchod spolužáka připraveni.   

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se můžeme setkat s pojmem multikulturní 

výchova. Je jednou z možností pro uskutečňování rovnoprávného vzdělávání pro všechny 

žáky. „Multikulturní výchova (v nejširším slova smyslu) se týká nejen vzdělávání dětí 

cizinců, ale i výchovy a vzdělání celé společnosti. Cílem multikulturní výchovy je zejména 

formování osobnosti jedince tak, aby uměl žít v multikulturní společnosti a přispíval 

k optimální koexistenci rozmanitých skupin a jedinců“ (Vališová, Kasíková, Bureš, 2011, 

s. 322) 
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4 Současné vzdělávání 

„V inkluzivní škole jde o společné vyučování v heterogenních třídách, tedy ve třídách, 

jejichž žákovská heterogenita je dána různým stupněm potřeby podpůrných opatření 

jednotlivých žáků, různou aktuální úrovní jejich vývoje a jejich různou výchozí situací 

v procesu učení, je dána i jejich rozdílnou řečí, náboženství, národností, kulturou 

 a dispozicemi“ (Feuser 1991 in Hájková, Strnadová, 2010, s. 106) 

4.1 Současné možnosti ve vzdělávání osob se znevýhodněním 

„5-10 % dětí a žáků z příslušného populačního ročníku vyžaduje speciální intervenci 

 - speciálněpedagogickou podporu poskytovanou v běžných školách a školských zařízeních  

a 1-5 % dětí a žáků z příslušného ročníku vyžaduje speciální programy“ (Bartoňová a 

Vítková, 2010, s. 10 in Knotová, 2014, s. 78) 

Vzdělávání v České republice je uskutečňováno dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon 

č. 178/2016 Sb. poté pozměňuje některá znění tohoto zákona. Vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami poté upravuje § 16 školského zákona. 

Dle novely se mohou děti, žáci a studenti vzdělávat v základní škole nebo základní škole 

speciální. Dosavadní členění škol upravují přechodná ustanovení školského zákona, kdy se 

dle tohoto zákona mění zvláštní škola na základní školu. Pomocnou školu zákon upravuje 

na základní školu speciální.  

„Nástup do školy funguje jako potvrzení normality dítěte“ (Vágnerová, 2014, s. 166) 

Z požadavků, které škola klade, vyplývají možnosti dítěte. Představy rodičů 

o dovednostech dítěte se mohou nástupem do školy rozcházet s realitou. Pokud je dítě 

zařazeno do běžné školy, rodiče často věří, že postižení není takovou překážkou při 

vzdělávání. Tyto představy mnohdy vedou ke zklamání rodičů, kteří měli na dítě vysoké 

nároky. Rodiče si často neuvědomují nevhodnou alternativu vzdělávání, ale mnohdy viní 

učitele. Ve speciální škole není riziko neúspěchu ve vzdělávání a přijetí žáka tak vysoké 

jako v běžné škole, ale mohou nastat problémy se socializací dítěte. „Pro socializační 

vývoj jsou důležité zkušenosti s vrstevníky“ (Vágnerová, 2014, s. 167). Celý proces 

edukace žáka ovlivňuje jak pozitivně, tak negativně – pocity strachu z neúspěchu, selhání 

ale i potřeby úspěchu. Vágnerová (2014, s. 168) odkazuje na výzkumy, z kterých vyplývá, 

že děti s postižením vzdělávané v běžné škole zaujímají pozici „přehlíženého dítěte“. 
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 Základní škola 

Vzdělávání na základní škole je uskutečňováno dle Rámcového vzdělávacího programu. 

Program zahrnuje mimo jiné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje edukaci v hlavním 

vzdělávacím proudu za pomoci podpůrných opatření. Na jehož bezplatné poskytování má 

dítě nárok. Stupně podpůrných opatření doporučuje školské poradenské zařízení. „Děti, 

žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo  

ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny“ (školský zákon, §16 odst. 9).  

Na základě doporučení školského poradenského zařízení může být uskutečněn přestup 

dítěte na základní školu speciální (vyhláška 27/2016). Počet však nesmí přesáhnout jednu 

čtvrtinu nejvyššího počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině. Žáci se zde mohou 

vzdělávat pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

a doporučení školského poradenského zařízení. (vyhláška 27/2016 Sb. § 20, odst. 1) 

Základní škola má 9 ročníků, které jsou rozděleny na první stupeň (1. – 5. třída) a druhý 

stupeň (6. – 9. třída). Po absolvování základní školy získává žák základní vzdělání. 

 Základní škola speciální  

„Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více 

vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální.“ (školský zákon, § 48, 

odst. 1) Žádost o zařazení do základní školy speciální dokládá spolu s doporučením 

školského poradenského zařízení zákonný zástupce. Speciální škola má první stupeň 

(1. – 6. ročník), druhý stupeň (7. – 10. ročník). Pracuje dle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní školy speciální, který má dva díly (1. díl pro speciální třídy, 2. díl 

pro třídy rehabilitační). Žáci jsou hodnocení známkami nebo slovně. Absolvováním 

základní školy speciální žák získá základy vzdělání. Pokud školské poradenské zařízení 

doporučí žákovi vzdělávání v základní škole speciální, musí „informovat zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných 

výstupech vzdělávání a jejich dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního 

uplatnění.“ (vyhláška 27/2016 Sb. § 22 odst. 2)  
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4.2 Podpůrná opatření 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu je uskutečňováno pomocí 

podpůrných opatření různého stupně. Zde můžeme vnímat posun, kdy výkon dítěte není 

posuzován dle stupně, formy nebo druhu postižení, ale především se pohlíží na potřebný 

stupeň podpory. Každé dítě má nárok na podpůrné opaření, které je využíváno k naplnění 

individuálních potřeb dítěte. Podporu ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, §16) ve znění 

zákona č. 178/2016Sb. Také vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Školský zákon uvádí, v čem spočívají podpůrná opatření: 

- poradenství (škol a školských poradenských zařízení) 

- úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb 

- úprava podmínek přijímání a ukončování studia 

- používání speciálních, kompenzačních a jiných pomůcek 

- úprava očekávaných výstupů při vzdělávání 

- vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

- služby asistenta pedagoga a dalších pedagogických pracovníků 

- technické upravení prostoru pro vzdělávání 

V současnosti můžeme podpůrná opatření členit do pěti stupňů. Každý žák má nárok  

na takový stupeň podpory, tak aby byly naplňovány vzdělávací potřeby žáka. To umožňuje 

možnost změny stupně během studia. Školské poradenské zařízení doporučí stupeň 

podpory, včetně jejich kombinací a variant.  

 

Stupně podpůrných opatření 

1. stupeň podpory  

Podpora prvního stupně může být školou uplatňována bez předchozího doporučení 

školského poradenského zařízení. Vyžaduje minimální změny v procesu vzdělávání, 

především při kompenzaci mírných obtíží. Není finančně náročná.  Škola zpracuje plán 
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pedagogické podpory žáka – popis obtíží, speciální vzdělávací potřeby, cíle podpory, 

vyhodnocení naplňování plánu). Zda první stupeň naplňuje speciální potřeby žáka, 

vyhodnotí škola po 3 měsících. V případě nedostatku odkáže škola zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce do školského poradenského zařízení. 

2. stupeň podpory 

Tento stupeň je určován především aktuálním stavem dítěte. Vzdělávání probíhá za pomoci 

speciálních a kompenzačních pomůcek, speciální pedagogická péče v podobě 

individuálního vzdělávacího plánu. Stav žáka lze označit jako „mírné problémy 

ve vzdělávání“. (vyhláška 27/2012, dodatek 1). 2. stupeň podpory je nejnižším stupněm, 

který doporučuje ŠPZ. 

3. stupeň podpory 

Stupeň podpory číslo tři vyžaduje již značné úpravy v edukačním procesu. Potřebná je 

přítomnost asistenta pedagoga – pro maximálně 4 děti. Taktéž je pro uplatňování tohoto 

stupně potřebné doporučení školského poradenského zařízení. 

4. stupeň podpory 

K uplatňování čtvrtého stupně je potřebné doporučení školského poradenského zařízení,  

ale také vyjádření lékařů a dalších odborníků. Tento stupeň vyžaduje „značné úpravy“ 

v procesu vzdělávání. Edukace probíhá za podpory individuálního vzdělávacího plánu, dle 

aktuálního stavu žáka. „Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky  

se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně 

komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, 

s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně 

nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného 

stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách 

vzdělávání.“ (vyhláška 27/2016, příloha 1) 

5. stupeň podpory 

Je určován na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, kterou provádí školské 

poradenské zařízení. Pátý stupeň požaduje nejvyšší přizpůsobení vzdělávacího procesu. 

Doporučován žákům s nejvyšším stupněm zdravotního postižení, nejčastěji 

kombinovaného. „Výuka je realizována speciálními pedagogiky, případně s jejich 

intenzivní podporou“ (vyhláška 27/2016. příloha 1)  
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Druhý až pátý stupeň podpory doporučuje školské poradenské zařízení. Po doporučení 

musí škola informovat zákonného zástupce a poté zletilý žák nebo zákonný zástupce 

podepisuje písemný informovaný souhlas, jinak nemohou být podpůrná opatření 

poskytována. To musí projednat i v případě, pokud není podpora již potřeba. Škola ale 

i rodiče mohou do 30 dnů požádat o revizi, školské poradenské zařízení musí uskutečnit  

do 30 dnů od podání žádosti poradenskou činnost. Pokud žádná podpůrná opatření 

nedostačují k naplňování vzdělávacích možností, lze žáka zařadit do speciálně zřízené 

školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny při škole. Možné je přeřazení do základní školy 

speciální. Pro změny ve vzdělávání je nezbytná písemná žádost a doporučení školského 

poradenského zařízení.   

Hájková, Strnadová (2010) uvádí ve své publikaci dřívější neuzákoněné dělení podpůrných 

opatření. U dětí, žáků a studentů členili opatření: mírná, zvýšená, intenzivní a mimořádná. 
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5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

5.1 Školní zralost a připravenost 

Nástup do školy představuje významné období pro dítě a jeho rodiče. Pro úspěšnost dítěte 

ve vzdělávacím procesu je důležitým sociálním mezníkem školní zralost. „Školní zralost je 

stupněm vývoje, kdy je dítě schopno účastnit se vyučovacího procesu“. Dítě přebírá roli 

školáka. (Bartoňová, 2013, s. 64) 

Zejména zralost centrální nervové soustavy (CNS) je podmínkou hodnotného učení. 

Významnou roli hraje celková úroveň motoriky a senzomotoriky. Vývoj CNS je 

předpokladem pro kvalitu sluchového a zrakového vnímání. Poznávací procesy ovlivňují 

učení i samotné zrání. Školní úspěšnost záleží na tom, zda je dítě způsobilé koncentrovat 

pozornost na výuku a odolat zátěži, která nastane při vstupu do školy. Nezralost nervového 

systému působí negativně, zapříčiňuje nezvládání nároků vzdělávacího procesu. 

(Vágnerová, 2000). Vyšetření školní zralosti probíhá v pedagogiko-psychologických 

poradnách.   

Vágnerová (2000) považuje za hlavní předpoklady školní připravenosti:  

 Chápání hodnot a smyslu školního vzdělávání – vztah a pojetí školy ovlivňuje 

názor rodičů a jejich dostatečná motivace. Tím, jak rodiče školu prezentují, 

nabádají dítě k utváření vztahu ke vzdělávání. Aby mělo dítě pozitivní postoj  

ke škole, musí také pochopit smysl školního vzdělávání. Význam vzdělávání 

se mnohdy odráží v socio-kulturních podmínkách rodiny. Některé nechápou 

vzdělávání jako prioritní hodnotu.  

 Sociální připravenost dítěte – je závislá na přijetí role žáka, odráží se na základě 

jeho zkušeností. Přijetím této role v podobě respektování pravidel chování, 

komunikace, zvládání vyučovacího jazyka a dalších.  

 Přijetí školních norem a chování – základní normy si přináší dítě z rodinného 

prostředí, škola má však své dané normy a hodnoty, které musí dítě ve školním 

prostředí respektovat a dbát na jejich dodržování.  

Knotová (2014, s. 119) dělí školní připravenost na vnější a vnitřní: 

 vnější – zájem o prostředí školy, učení hrou, nepovinné úkoly, nedovedou přemýšlet 

– úspěch tam, kde není nutné moc přemýšlet: výchovy) 

 vnitřní – způsobilost dítěte (rozumová, sociální a citová zralost) 
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5.2 Zvláštnosti při vzdělávání dle typu postižení  

Při edukaci nelze jen dosahovat toho, aby si žák „podle individuálních předpokladů 

a možností osvojil přiměřený systém vědomostí a dovedností, aby se u něho rozvíjely 

schopnosti a zájmy a formovaly pozitivní osobnostní vlastnosti, ale také se má edukačními 

prostředky pokud možno přispívat ke zlepšování zdravotního stavu jedince“ (Lechta, 2010, 

s. 240). Důležité je seznámení se zvláštnostmi každého dítěte. Pedagog musí být 

obeznámen o stavu žáka, s jeho individuálními potřebami. Níže uvedené zvláštnosti jsou 

příkladem, jako základní potřeby, které nemusí požadovat každý žák. V některých 

případech se mohou takto postižení kombinovat a potřeby lišit ale typu, stupně postižení 

a dalších faktorů zasahujících do života žáka. 

Žák se zrakovým postižením  

Jako prvotní potřebu dítěte můžeme považovat seznámení s prostředím školy a jeho 

blízkým okolím. Přispívá ke správné orientaci, zejména pro žáky s těžkým zrakovým 

postižením. Poznávání místností, předmětů a speciálních pomůcek. Připraveno musí být 

dítě i učitel. Připravenost učitele spočívá v individuální přípravě a následném seznámení 

se stavem dítěte. Dále je potřeba seznámit třídu, s příchodem spolužáka se zrakovým 

postižením. Lechta (2010) zmiňuje, že u některých dětí můžeme pozorovat zlozvyky, jako 

je kývání těla, třes rukou, apod. Důležité je pro žáka se zrakovým postižením sezení 

ve třídě. Každý předmět má svá specifika, zejména čtení a psaní požaduje úpravy. 

U nevidomých žáků se předpokládá výuka Braillova písma. Přesto, že je fyzická zdatnost 

významná, pedagog musí znát diagnózu dítěte, z které vyplývají některá omezení. 

Žák se sluchovým postižením 

V širších oblastech problematiky sluchově postižených došlo k vývojovým změnám. Tyto 

změny působí také na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Hlavního edukačního 

procesu se mohou účastnit děti nedoslýchavé ale i ohluchlé s kochleárním implantátem. 

To vede k odlišným požadavkům na úpravy edukačního procesu. Sluchové postižení naruší 

v různém rozsahu komunikační dovednosti. Vzdělávání ovlivňuje preferovaná komunikace 

a akceptování požadavku znakového jazyka. Tacsivá (2005 in Lechta, 2010, s. 222-223) 

dělí skupiny komunikačních forem: primární a sekundární komunikační formy, pomocné 

technické komunikační pomůcky a podmíněné prostředím. Rozsah postižení ovlivňuje 

úspěšnost v psaní, čtení a matematice. Výuka proto probíhá s kompenzačními pomůckami. 
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Lechta (2010) uvádí základní: komunikační, informační, signalizační a orientační 

pomůcky. Podstatné je také sezení žáka ve třídě. Učitel mluví zřetelně, otočený na žáka. 

Komunikace je přirozená v dobře osvětlené místnosti. Pedagog upravuje materiálně, 

časově a vizuálně průběh hodiny. Žákovi může být dle legislativy poskytnut asistent 

pedagoga. U každého postižení platí, že žáci se stejným postižením mají odlišné potřeby.  

Žák s tělesným postižením 

Učitel musí být obeznámen se stavem a individuálními potřebami dítěte. Každý žák má 

odlišné potřeby. Základní potřeby v podobě speciální židle či stolu vyžadují úpravy. 

Vedlejšími pomůckami můžeme označit např. klekadlo nebo lehadlo. Úpravou prochází 

také učivo, spočívá v redukci i rozšiřování. Místo běžné tělesné výchovy absolvuje žák 

zdravotně tělesnou výchovu. Výuka probíhá za pomoci speciálních a zdravotnických 

pomůcek.  

Lechta (2010, s. 240) uvádí některé modifikace působící na celou školu: 

- bezbariérové prostředí 

- spolupráce s rodinou při otázkách dopravy žáka, otázkách edukačních, i otázkách 

dosytnosti potřebných služeb 

- vhodná úprava a materiální vybavení školy 

- vhodní učitelé pro plnění cílů vyučování žáků a tělesným postižením 

- spolupráce s poradenskými, zdravotnickými a jinými institucemi, které pomáhají 

zdravotně znevýhodněným jedincům 

Žák s mentálním postižením 

Pedagog musí vycházet z dosavadního vývoje dítěte. Edukační proces se odvíjí především 

od stupně postižení a individuálních potřeb dítěte. Potřebné je přizpůsobení vzdělávacích 

metod a principů. (Bajo, Vašek, 1994, Vašek 1996 in Lechta, 2010) uvádí nejdůležitější 

metody: metoda vícenásobného opakování informací, nadměrného zvýraznění informací, 

individuálního přístupu a další. Učitel má disponovat speciálně pedagogickými znalostmi. 

Dle zákona bývá do třídy přiřazen asistent pedagoga. Následné úpravy učiva musí 

odpovídat dovednostem žáka. „Edukaci dětí a žáků s mentálním postižením musíme chápat 

jako celoživotní proces“ (Lechta, 2010, s. 263).  
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Důležité je seznámit celý třídní kolektiv s některými projevy žáka s mentálním postižením. 

Odlišnosti v projevu se liší jako důsledek postižení. Nejen projev ale komplexní vývoj 

dítěte je specifický a individuální, proto je důležité vytvořit vhodné podmínky již 

od počátku inkluze. Podstatné je zohlednit individuální tempo žáka. 

Žák s poruchami řeči 

Řeč je velice důležitá pro pochopení komunikačního záměru. Problémy s narušenou 

komunikační schopností (NKS) se odráží ve verbální i neverbální komunikaci. Po dobu 

dočasnou či trvale. Učitel pomocí sceeningu zaznamenává změny hlasu žáka. Podstatné 

odlišnosti prokonzultovat s rodiči, logopedem a dalšími odborníky. Účast rodičů  

při vzdělávání i terapie je velice důležitá. Podstatné je, aby bylo dítě podněcováno 

ke komunikaci a nebálo se slovního projevu. Při vyučování žáka s koktavostí by se dle 

Lechty (2010) měl učitel vyhýbat: vystavování časovému tlaku na žáka, verbálnímu 

atakování, příliš rychlému řečovému projevu, atd. Dyslalie, tedy nesprávná výslovnost je 

označována jako lehčí forma NKS. Neodmyslitelně k edukaci žáků s poruchami řeči patří 

prevence, aby nedocházelo k prohlubování poruchy. 

5.3 Psychické zvláštnosti žáků se SVP 

Vnímání je podstatné při získávání informací, k tomu je potřebná správná funkce smyslů 

a celého organismu. S tímto mohou mít některé děti se SVP potíže. Důležité je pozorovat 

„analýzu a syntézu v percepci, rychlost orientace při vnímání, rozvoj strategií vnímání, 

schopnost flexibility při vnímání“ (Bartoňová,Vítková, 2014, s. 48).  

Schopnosti můžeme chápat jako správné zvládnutí dané činnosti nebo dovednosti. 

Důležitou schopností je inteligence – schopnost chápat vztahy mezi věcmi a jevy. V tomto 

složitém procesu můžeme rozlišovat kvalitativní a kvantitativní stránku. U odlišného 

postižení nahlížíme na inteligenci z různých pohledů. Podstatnou roli zde hraje sociální 

prostředí, zejména u dětí s mentálním postižením. U těchto dětí je především 

problematické „vytváření pojmů, abstraktní myšlení a porozumění vztahů mezi jevy.“ 

(Bartoňová, Vítková, 2014, s. 49). U dětí se specifickými poruchami učení jsou narušeny 

dílčí schopnosti, důležité pro čtení, psaní, počítání a další. Inteligence nebývá narušena.  

Pozornost představuje vědomé vnímání podnětů. Je nastavena svými vlastnostmi. 

Pozornost můžeme hodnotit dle vnějšího chování dítěte, které je odlišné např. dle 

Bartoňová, Vítková (2014) u „neklidných dětí“ – ADHD. Neschopnost udržet pozornost, 
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zvýšená aktivita, impulzivita a dalšími projevy trpí dětí s ADHD. U těchto dětí jsou 

nápadné i jiné projevy. Ve školním prostředí narážíme na problematiku kázně. Neúměrné 

reakce pedagogů i rodičů vyvolávají negativní prožitky, ztěžují sociální adaptaci a působí 

na vývoj sebehodnocení a sebecitu dítěte.  

Potřeba zvládání zátěže se zvyšuje již při nástupu do školy, což je diskutovaným tématem, 

zda neovlivňuje dítě spíše negativně. Působí na psychickou i tělesnou stránku dítěte. Zátěž 

můžeme rozdělit na lehkou, střední a velkou. Při velké zátěži dochází ke stresování 

a přetěžování dítěte. K tomuto stavu dochází, pokud nejsou požadavky na dítě v souladu 

s jeho možnostmi. Důsledkem bývá pocit unavenosti, nespokojenost s prací a jejím 

výsledkem, atd. Přetěžování žáka ovlivňuje obsah a organizace učení, psychický  

a zdravotní stav dítěte, hygiena, rodinný stav dítěte, režim dne a další faktory působící na 

dítě. Negativní vliv může mít i opak – nevytížení. Přiměřená zátěž je prospěšná při vývoji 

dítěte a celé osobnosti. Zátěž má vysokou „aktivační a motivační potenci“. Velice těžké ale 

podstatné je nastavení optimální zátěže. 

5.4 Socializace osob se znevýhodněním 

Fenomén inkluze úzce souvisí se sociální integrací osob se znevýhodněním. Na té se podílí 

celá společnost a především společenské podmínky, podle kterých se na tyto osoby nahlíží. 

Začleňování ovlivňují postoje vytvořené majoritní společností. Samotná socializace začíná 

již od narození dítěte. „Socializací označujeme ontogenetický proces, proces sociálního 

učení, během kterého jedinec vrůstá do společnosti“. (Bartoňová, Vítková, 2014, s. 51). 

Zkoumáním sociálních aspektů zdravotního znevýhodnění se zabývá sociologie 

zdravotního postižení (sociologie handicapu). Jednou z úloh sociologie zdravotního 

postižení je „zkoumání patologie sociálního prostředí a jeho vliv na vznik a rozvoj 

zdravotního znevýhodnění“. (Novosad, 1997, s. 5)   

Každá společnost má odlišné normy, ideály a postoje, které si musí jedinec osvojit  

ve společnosti, ve které žije. „Hodnoty a normy nejsou jedincem vnímány jako nátlak 

zevnějšku, ale je schopen se s nimi ztotožnit, bere je za své“. (Valenta, 2010, s. 133) 

Ke změnám sociální pozice dochází na základě doby vzniku postižení, druhu a stupně 

postižení. Bartoňová a Vítková (2014) uvádí jako hlavní socializační prostředí rodinu, 

pro kterou je důležitá vzájemná pomoc, opora, vzájemná komunikace a další. Nežádoucí 

vliv má na dítě, pokud je výchova nepřiměřená a dítě se stává na rodinném prostředí 

závislé. Proces socializace může být pro děti s postižením ztížen na základě předešlých 
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zkušeností. Tyto děti si hůře osvojují normy společnosti, ve které žijí. Samotný proces 

ovlivňuje výchova rodičů a pohled společnosti na postižení. Je významná sociální opora, 

která musí být přiměřená a efektivní, dále: instrumentální (např. materiální pomoc), 

informační (naslouchání), emocionální (laskavost, dodání naděje), hodnotící (sdílení 

těžkostí, úcta, respekt). 

Nejvíce stigmatizující jsou viditelná postižení. Reakce okolí mnohdy ztěžuje začlenění  

do majoritní společnosti, a tak inklinují ke kontaktům se stejně postiženými. Lechta (2010) 

dále zmiňuje problematiku sekundárního opoždění. Zde do značné míry působí 

znevýhodnění, ale hlavní příčinou je nevhodný způsob výchovy. S problémy se mohou 

setkat žáci se znevýhodněním, které jsou vedeny k osvojování společenských norem,  

např. komunikace se spolužáky, kterým „mohou chybět návyky komunikace s intaktními 

vrstevníky“ (Lechta, 2010, s. 83). 

Podle Křivohlavého (in Bartoňová, Vítková, 2014) v procesu socializace působí některé 

vybrané socializační potřeby: 

- afiliace – sociální kontakt – styk s druhými lidmi 

- přátelský vztah 

- vzájemnost – být v něčí péči a o někoho pečovat 

- potřeba sociální komunikace a porovnání (komparace) 

- spolupráce (kooperace)      

- kladné sociální hodnocení, zázemí a začlenění 

- sociální identita a láska      

Nevhodnou reakcí nemusí být pouze stigmatizování jedince, ale také tendence nadměrné 

péče – dělat z dítěte chudáka. Protektivní reakce ze strany rodičů i pedagogů. (Vágnerová, 

M., 2014).  

Sociální dovednosti žáka by měly dle Hájkové, Strnadové (2010, s. 26) zahrnovat interakci 

s ostatními a motivaci tuto interakci vyhledávat, také znát její pravidla a možnosti. 

Efektivně a vhodně použít soubor sociálních dovedností. „Měnit chování a reakci  

na to, jak se mění souvislosti, situace a/nebo vztahy.“ 



27 
 

Vrcholem socializace je sociální integrace, kterou rozděluje WHO do několika stupňů 

(Jesenský, 1995 in Slowík, 2016, s. 33) : 

1. sociálně integrovaný – plná účast při společenských činnostech 

2. účast inhibovaná – mírné omezení, nevýhoda 

3. omezená účast – neúplná účast, omezení např. manželství  

4. zmenšená účast – neschopnost navázat náhodné kontakty 

5. ochuzené vztahy – omezení ve vývoji bez tendence zlepšování  

6. redukované vztahy – vztahy omezené na skupinu či jednotlivce 

7. narušené vztahy – neschopnost udržet trvalejší vztahy 

8. společenská izolovanost – míra integrace nezjistitelná následkem izolace, specifická 

segregace 
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6 Účastníci edukačního procesu 

6.1 Rodinní příslušníci 

„Rodina je malá společenská skupina složena ze dvou dospělých opačného pohlaví a jejich 

potomků“ (Bartoňová, 2013, s. 33). Každá rodina je odlišná a dítěti nemůže jiná alternativa 

rodiny nahradit její původní. Příchodem dítěte do rodiny nastávají velké změny. Tradiční 

pojetí rodiny ovlivňují trendy dnešní doby. Můžeme rozdělit funkce, které musí rodina 

plnit: Výchovná, Ekonomicky-zabezpečovací, jako primární funkci Bartoňová (2013) 

uvádí biologicko-reprodukční funkci. Narození dítěte je důležité jednak pro rodiče ale  

i celou populaci. 

Rodiče dítěte s postižením nesou nelehký úkol. „Jsou vystaveni většímu výchovnému 

zatíženi, než rodiny s nepostiženými dětmi“ (Bartoňová, 2013, s. 49). Nejen dítě, ale celá 

rodina potřebuje odbornou pomoc. Vyloučení ze společnosti hrozí celé rodině, proto je 

důležité pro všechny členy rodiny udržování společenských kontaktů. 

Odlišnými fázemi prochází rodina již při zjištění diagnózy dítěte. Reakce každého rodiče je 

zcela individuální.  V mnohé literatuře nacházíme následné rozdělení fází při vyrovnávání 

rodiny s tím, že je jejich dítě postižené: fáze šoku, popření, pocitu viny, rovnováhy  

a reorganizace. (Černá, 2008 in Bartoňová, 2013) uvádí, že „někteří rodiče buď neprochází 

všemi fázemi, nebo mohou procházet několika fázemi současně“. Jak rodina příjme 

skutečnost, ovlivňuje nadcházející vývoj dítěte. 

 Základní potřeby rodiny s postiženým dítětem dle Bartoňové (2013): 

- informace o stavu dítěte a jeho možnostech 

- emocionální podpora 

- finanční a sociální potřeba 

Všechny tyto faktory působí na vývoj dítěte. Sami rodiče ovlivňují dítě tím, jaký zaujmou 

výchovný postoj, od výchovy zavrhující po perfekcionalistickou.  

6.2 Zaměstnanci školy 

Speciální pedagog 

Součástí odborného týmu bývá školní speciální pedagog. Jeho působení je ve škole 

rozsáhlé. Jednou z činnosti je např.:korekční činnost, poradenství pro žáky i rodiče, 

metodické poradenství pro učitele a vychovatele, řízení inkluzivního procesu. Poradenství 
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není postaveno pouze na základě inkluze, ale na celém chodu školy. Spolupracuje úzce 

s dalšími odborníky zapojenými do inkluze.(Lechta, 2010) 

Ředitel školy 

Spolu se svým zástupcem především stanoví podmínky a systém edukační činnosti, tak aby 

byla proinkluzivní. Do konceptu školy začlení všechny pracovníky školy. Podmínky musí 

být upraveny po stránce personální, materiální a organizační. Škola spolupracuje se 

školským poradenským zařízením. Další odborníci spolupracující se školou jsou např. 

lékaři, psycholog, výchovný poradce a další.  (Lechta, 2010) 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga je přiřazen do třídy dle zákona a to na základě stupně podpůrného 

opatření dítěte. Poskytuje podporu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami  

nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. Spolupracuje na základě pokynů jiného 

pedagoga a snaží se do zapojení, samostatnosti dítěte při edukaci. Hlavní činností asistenta 

určuje (vyhláška 27/2016, § 5, odst. 3) : 

- pomoc při výchovné, vzdělávací činnosti a při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci 

žáků a s komunitou, ze které žák pochází 

- pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí 

- pomoc žákům při výuce a přípravě na výuku, žák je veden k nejvyšší možné míře 

samostatnosti 

- nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze, pohybu během vyučování, akcích pořádaných 

školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje 

vzdělávání nebo školské služby 

- další činnosti uvedené v jiném právním předpise 

Asistent pedagoga může poskytovat podporu nejvíce 4 žákům. Změny v počtu žáků 

upravuje §18, odst. 1. 

6.3 Mimoškolská zařízení 

Školské poradenské zařízení  

Základní škola spolupracuje se školským poradenským zařízením a využívá poskytování 

služeb v podobě vyšetření žáků, kteří potřebují odlišný stupeň podpory pro edukaci 
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v hlavním vzdělávacím proudu. Do školských poradenských zařízení (ŠPZ) řadíme 

Pedagogiko-pedagogické poradny a Speciální pedagogická centra. Pokud není pro žáka 

dostačující 1. stupeň podpory pro vzdělávání dle jeho možností, je odeslán do školského 

poradenského zařízení. Na základě vyšetření doporučí potřebný stupeň podpory, 2. - 5. 

musí doporučit zařízení. Podle zprávy vytváří škola individuální vzdělávací plán. Zda je 

stupeň podpory odpovídající, vyhodnocuje ŠPZ minimálně jedenkrát ročně. Dále poskytuje 

škole, zákonnému zástupci a žákovi poradenskou podporu. Spolupráci uskutečňuje osoba 

pověřená ředitelem školy, nejčastěji výchovný poradce. Ten také nejčastěji poskytuje 

poradenskou pomoc ve škole spolu s dalšími odborníky, kterými jsou školní psycholog, 

školní speciální pedagog a další. Poradce se participuje na uskutečňování předepsaných 

podpůrných opatřeních. ŠPZ na základě žádosti provede vyšetření žáka. Od školy obdrží 

plán pedagogické podpory. Důležitý je především aktuální stav dítěte.  

Vyhláška 27/2016 §11, odst. 4 určuje důležité body při posuzování stupně podpory: 

- charakter obtíží žáka, které mají dopad na vzdělávání 

- speciálně-pedagogická, případně psychologická diagnostika 

- informace o dosavadním vzdělávání, údaje ve školní matrice 

- plán pedagogické podpory 

- dosavadní spolupráce žáka se školní poradenským zařízením 

- informace poskytované žákem nebo jeho zákonným zástupcem 

- podmínky školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat 

- posouzení zdravotního stavu nebo podstatných skutečností jinými odborníky,  

je-li to třeba 

Zpráva ŠPZ obsahuje závěry vyšetření a doporučení o podpůrných opatřeních. Žák 

nebo zákonný zástupce je seznámen se zprávou a musí podepsat informovaný souhlas. 

Pokud případně se zprávou nesouhlasí, mohou podat žádost o revizi. Doporučení nebývá 

delší než na dva roky, poté je potřebné nové posouzení. Doporučení upravuje také obsah, 

organizaci vyučování a složení pedagogického sboru apod. Pokud by nejvyšší stupně 

podpory nedostačovaly k naplňování vzdělávacích potřeb, doporučí ŠPZ vzdělávání mimo 

hlavní vzdělávací proud. 
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7 Osobnost učitele 

7.1 Třídní učitel 

Učitel musí disponovat informacemi, které jsou uvedeny ve zprávě z vyšetření žáka 

odborníkem školského poradenského zařízení. V průběhu spolu s dalšími pedagogy 

vyhodnocují, zda jsou opatření a údaje obsahující zprávu dostačující při edukačním 

procesu. Třídní učitel se snaží o začlenění integrovaného žáka do školního kolektivu. 

Důležité je navázání pozitivního vztahu učitele a žáka, od toho se odvíjí kvalita edukace. 

Mnohdy se učitelé setkávají s odlišnými projevy a situacemi, na které musí umět adekvátně 

reagovat. Při spolupráci s kolegy vypracuje učitel pro dítě individuální vzdělávací plán 

a vyhodnocuje, zda plní svůj účel při edukaci, případně učiní úpravy dle schopností 

a možností dítěte. Třídní učitel se podílí na formování celého třídního kolektivu a vztahy 

mezi žáky. Podstatná je spolupráce všech účastníků inkluzivního procesu. Mimo edukační 

povinnosti je třídní učitel zodpovědný za dokumentaci o inkluzi. (Lechta, 2010, s. 122).  

Pedagog může svým kladným působením, zaujetím pro vzdělanost i nezáměrně působit na 

celistvost žáka a formovat jeho osobnost. Říčan (2010) označuje pedagoga jako „model 

osobnosti“. Působí na děti i na „složité procesy vytváření životních rolí, tvořivého  

a samostatného růstu dětské osobnosti.“ (Říčan, 2010, s. 20) 

Lechta (2010, s. 123) uvádí některé osobnostní vlastnosti a profesní schopnosti, které by 

měl mít inkluzivní učitel: 

- hlavní kompetence: diagnostické, komunikační psychopedagogické a celkové 

kompetence učitele při rozvoji schopností žáků se SVP    

- efektivní výuka a soustavné monitorování učení žáků 

- odbornou činnost v pomáhající inkluzivní činnosti  

- rozhodování o postupu ve výuce a sebereflexe 

- disponovat základy speciální pedagogiky v různých oblastech 

Pro pozitivní postoj pedagogů k naplňování inkluzivního vzdělávání je velice důležitá 

komunikace. Důležitou motivací je přístup ředitele školy, který podněcuje k rozvoji školy  

a pedagogů. Pro posílení pedagogického sboru je podstatné vytvořit skupinu pedagogů se 

vstřícným přístupem k inkluzi. Vedení k naplnění cílů musí koncipovat inkluzivní záměr 
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školy. Nejen koncepce školy je důležitá, ale také komunikace s rodiči je nedílnou součástí. 

(Květoňová, Prouzová, 2010) 

„Budoucí pedagogové humanitních disciplín mají pozitivnější přístup k inkluzivnímu 

vzděláván,  než studenti pedagogiky v oblasti přírodních věd.“ (Hájková, Strnadová,2010 

in Květoňová, Prouzová, 2010, s.14)      

7.2 Vzdělávání učitelů 

Pro úspěšné a účinné pedagogické působení v inkluzivní třídě, jsou zapotřebí 

interdisciplinární poznatky z problematiky řady humanitních věd. (Hájková, Strnadová, 

2010) 

Kompetence učitele 

„Profesní kompetence pedagoga bývají obecně definovány jako souhlas odborných 

předpokladů (znalostí, zkušeností, dovedností a postojů), nezbytných pro úspěšný výkon 

pedagogické profese“ (srov. Průcha, Walterová, Mareš 1996, Průcha 1997, Spilková 2009 

aj. in Hájková, Strnadová 2010, s. 102).   

Kompetence pro práci v inkluzivním procesu formují dle Hájkové, Strnadové (2010,  

s. 103): 

 charakter a kvalita předchozí teoretické a praktické přípravy v rámci přípravného 

a dalšího vzdělávání 

 zkušenosti z inkluzivně i segregativně orientované pedagogické praxe 

 vliv profesionálního prostředí (adaptací na změny ve školském systému a školské 

legislativě 

 sebereflexí (sebehodnocením a přijímáním hodnocení kolegů, žáků) 

Změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP se odráží také v požadavcích 

na pedagogy s hlediska vzdělávání. Přesto, že na školách působí školní speciální pedagog 

či školní psycholog, pro pedagogy se stávají potřebné základy speciální pedagogiky. 

Do studia učitelů všech stupňů je rozvržena speciální pedagogika. Učitelé během 

bakalářského a magisterského studia získají povědomí o druzích postižení, principech 

inkluzivního vzdělávání, v širším pojetí se zabývají specifickými poruchami učení 

a chování. (Lechta, 2010) 

Pokud učitel vykonává přímou pedagogickou činnost se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, má možnost rozšířit vzdělání absolvováním magisterského studia v oblasti 

zaměřené na speciální pedagogiku, speciální pedagogiku pro učitele, vzděláním 
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v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném na speciální pedagogiku nebo jiné 

vzdělání pro učitele prvního a druhého stupně základní školy dle §7 a §8 s doplněním výše 

uvedeného vzdělání zaměřeného na speciální pedagogiku a to vše v souladu se zákonem 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.    

Důležitá je také otázka, jaký styl výuky učitel v inkluzivní třídě zvolí. Květoňová, 

Prouzová (2010, s. 15) zmiňují v souvislosti s výukou styl „expoziturní“, tj. vysvětlovací 

styl výuky. Což je výsledkem průzkumu, který provedl Loreman s učiteli druhého stupně, 

kteří tento styl užívají nejčastěji. „Toto pojetí výkladu studentům s postižením je 

považováno za neefektivní, obzvláště, kdy je aplikováno převážně.“ 
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8 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je získat informace o postojích pedagogických pracovníků 

na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných 

základních školách. Zmapovat kvalifikovanost učitelů v běžných základních školách 

a porovnat ochotu při rozšíření svého speciálně pedagogického vzdělání. 

 

Hypotézy (H) 

H1: Učitelé z běžných škol jsou více nakloněni inkluzivnímu vzdělávání než učitelé 

ze speciálních škol. 

 

H2: Učitelé ze základních škol speciálních jsou více kvalifikovaní pro vzdělávání 

dětí se speciální vzdělávacími potřebami, než učitelé ze základních škol běžných. 

 

H3: Učitelé, kteří mají již nějaké speciálně pedagogické vzdělání, budou více ochotni 

svoje vzdělání rozšířit než učitelé, kteří nemají žádné speciálně pedagogické 

vzdělání. 

Metoda šetření 

Výzkumná část práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu. Zvoleno bylo 

dotazování prostřednictvím dotazníku. Dotazník je vytvořený čistě pro účely této 

bakalářské práce a je tedy nestandardizovaný. Byl sestaven pro učitele ZŠ běžných a ZŠ 

speciálních. Dotazníky byly rozděleny na dvě skupiny, učitelé základních škol speciálních 

a základních škol běžných. Dotazník měl stejnou podobu pro obě skupiny. Jeho úplné 

znění je uvedeno v příloze č. 1. Vlastní dotazník činí 18 otázek, uspořádaný do tří stran. 

První strana obsahuje otázky především zaměřená na pohlaví, vzdělání aj. Druhá strana je 

zaměřena na místa, délku působení pedagoga ve školství a samotný vliv inkluzivního 

vzdělávání. Třetí strana obsahuje doplňující informace k problematice inkluze a náročnosti 

ve výuce. Zvolena byla kombinace otevřených i uzavřených otázek. Respondenti volili 
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odpovědi již navržené, anebo odpověď sami utvářeli. Pro lepší názornost jsou zjištěná data 

zobrazována v grafech a tabulkách. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Skupinu respondentů tvořili pedagogové vybraných znojemských ZŠ běžných a ZŠ 

speciálních. Do vybraných škol bylo umožněno rozeslat 40 dotazníků. Byly rozděleny 

na poloviny dle typu škol. Dotazník pro pedagogy vyplnilo a odevzdalo 35 pedagogů – 18 

učitelů základní školy speciální a 17 učitelů působících na běžné základní škole. Byl použit 

záměrný výběr, který cílil na pedagogy pracující s integrovanými žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Učitelé dotazník vyplnili anonymně.  

Samotný výzkum probíhal zhruba po dobu 2 měsíců. Předcházela mu jednak fáze 

teoretické přípravy, spolu se studiem potřebných dokumentů z oblasti legislativní. 

Po obdržení vyplněných dotazníků následovala fáze zpracování a analýzy dat 

a vyhodnocení celého výzkumného šetření. 

Věkový údaj respondentů  

 

Tabulka č. 1 Věk respondenta 

  

Věk  Pedagogové ZŠ % Pedagogové ZŠ speciální % 

Do 45 let 11 65 7 39 

Nad 45 let 6 35 11 61 
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9 Výsledky výzkumu 

Tato kapitola obsahuje rozbor výsledků dotazníkového šetření. Výsledky průzkumu jsou 

seřazeny podle položek dotazníku. 

Otázka č. 1 Jakého jste pohlaví? 

 

Graf č. 1 Pohlaví respondenta 

Z celkového počtu 35 zodpovězených dotazníků se výzkumu zúčastnilo 33 žen, tj. 94%,  

a 2 muži, tj 23%. Tedy ženy měly většinové zastoupení mezi respondenty. 

 

Otázka č. 2 Jaký je Váš věk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Věk respondenta 

Z výsledku pozorujeme, že věk respondentů tvoří asi 50% (18) učitelé do 45 let a asi 50% 

(17) učitelé nad 45 let. 

 

94% 

6% 

Pohlaví 

Žena

Muž

 1/2 

 1/2 

Věk 

do 45 let

nad 45 let



37 
 

Otázka č. 3 Z jakého oboru jste vykonávali státní závěrečnou zkoušku? 

 

Graf č. 3 Vzdělání respondentů 

Z celkového počtu respondentů odpovědělo, že státní závěrečnou zkoušku ze speciálně 

pedagogického oboru vykonávalo 54% (19) a z jiného speciálně pedagogicky 

nezaměřeného 46% (16). Graf dělí respondenty téměř na poloviny, před rozdělením dle 

místa působení. 

SZZ speciálně 

ped. oboru 

Pedagogové ZŠ % Pedagogové ZŠ speciální % 

ANO 1 6 18 100 

NE 16 94 0 0 

 

Tabulka č. 2 Vzdělání respondentů  

Při rozdělení respondentů vyplývá, že pedagogové z běžné ZŠ absolvovali státní 

závěrečnou zkoušku (SZZ) ze speciálně pedagogického oboru v 1 případě (6%) ostatní 

vykonávali z jiného pedagogického zaměření 16 (96%). Pedagogové ze ZŠ speciální 

vykonávali ZSS ze speciálně pedagogického oboru v 18 případech tedy (100%). 
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Otázka č. 4 Máte další rozšiřující studium ze speciální pedagogiky? 

 

Graf č. 4 Rozšiřující vzdělání 

Z celkového počtu dotazovaných vykonávalo rozšiřující vzdělání ve speciálně 

pedagogickém oboru 29% (10). Zbylá část 71% (25) nevykonávali ke svému vzdělání 

doplňující speciálně pedagogické vzdělání. 

 

Rozšiřující 

studium 

Pedagogové ZŠ % Pedagogové ZŠ 

speciální 

%  

ANO 1 6 9 50 

NE 16 94 9 50 

 

Tabulka č. 3 Rozšiřující vzdělání 

Při rozdělení pedagogů dle místa působení vyplývá, že pedagogové z běžné ZŠ 6% (1) 

mají rozšiřující vzdělání v pedagogickém oboru a 94% (16) nemá rozšiřující vzdělání  

v posuzovaném oboru. Pedagogové ze ZŠ speciální si doplnili speciálně pedagogické 

vzdělání v polovině případů, 50% (9). 
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Otázka č. 5 Jste ochotni si rozšířit svoji kvalifikaci? 

 

Graf č. 5 Ochota pro vzdělávání 

 

Po rozdělení respondentů zjišťujeme téměř poloviční ochotu pro rozšíření vzdělání 

pedagogů ze ZŠ běžné. U respondentů ze ZŠ speciální zjišťujeme tuto ochotu u více než 

75% dotazovaných. 

 Učitelé ZŠ % Učitelé ZŠ speciální % 

Kladně 9 53 14 78 

Záporně 8 47 4 22 

 

Tabulka č. 4 Ochota pro rozšíření vzdělání 

Po zařazení odpovědí ano a spíše ano mezi kladné ukazuje tabulka, že mezi pedagogy ZŠ 

běžné je 53% ochotno rozšířit svoji kvalifikaci, v ZŠ speciální je ochotno svoje vzdělání 

rozšířit 78% respondentů. Ne a spíše ne, bylo zařazeno do opovědí záporných, toto 

možnost volili 47% učitelé ze ZŠ běžné a v 22% učitelé ze ZŠ speciální.  
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Otázka č. 6 Máte možnost k doplnění vzdělání ve speciální pedagogice? 

 

Graf č. 6 Možnosti pro vzdělávání 

Na otázku vztahující se k možnosti doplnění speciálně pedagogické vzdělání odpovědělo 

více než 80% respondentů ze ZŠ běžné kladně – tedy mají nebo spíše mají možnost 

k rozšíření vzdělání. Dotazovaných ze ZŠ speciální se ke kladné odpovědi přiklání ve více 

než 60%. Více než polovina dotazovaných z každé skupiny má možnost k rozšíření svého 

vzdělání. 

Otázka č. 7 Na jaké škole učíte? 

 

Graf č. 7 Místo praxe 

Otázka rozlišující dvě zkoumané skupiny – učitelé základní školy běžné činí 49% (17)  

a učitelé základní školy speciální 51% (18). Tedy potvrzuje téměř vyrovnaný počet 

dotazovaných a rozděluje je na dvě zkoumané skupiny. 
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Otázka č. 8 Jak dlouho pracujete ve školství? 

 

Graf č. 8 Délka praxe  

Největší počet respondentů tvoří učitelé s délkou praxe 21 a více let (49%), v rozmezí  

16 – 20 let je 9 učitelů (26%). S praxí 1 – 5 let je stejný počet jako v kategorii 6 – 10 let, 

4 učitelé (11%). Poslední kategorii tvoří 1 učitel (3%) s praxí 11 – 15 let. Možnost s délkou 

praxe nad 21 let zvolila téměř 50% respondentů. 

Otázka č. 9 Jak dlouho pracujete s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami? 

 

Graf č. 9 Práce s žákem se SVP 

Více než polovina ze všech dotazovaných – 66% (23) respondentů uvádí více než pětiletou 

délku praxe s žáky se SVP. 17% (6) dotazovaných má zkušenosti v rozsahu 4 – 5 let. Pod 
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10% spadají učitelé s 1 – 3 roční praxí. Tedy více než polovina dotazovaných má praxi 

s dětmi se speciální vzdělávacími potřebami delší než 5 let. 

Otázka č. 10 Souhlasíte s inkluzí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? 

 

Graf č. 10 Souhlas s integrací 

Všichni respondenti mohli volit z odpovědi souhlasu s inkluzivním vzděláváním,  

jak negativního, kladného či neurčitého rázu. Odpovědi spíše pozitivního dělení – Ano, 

spíše ano nezvolil žádný z respondentů. 57% (20) dotazovaných zastává názor nesouhlasu 

či spíše nesouhlasu s inkluzivním vzděláváním. Nevyhraněnou odpověď pro velkou 

variabilitu osob se znevýhodněním zvolilo 43% (15), tento počet posuzuje inkluzivní 

vzdělávání na základě typu postižení. Mírnou odchylku odpovědí můžeme pozorovat 

v níže uvedené tabulce. 

 Pedagogové ZŠ % Pedagogové ZŠ speciální % 

Spíše ne 5 30 0 0 

Ne 6 35 7 39 

Záleží na postižení 6 35 9 50 

Spíše ne, záleží na postižení  0 0 2 11 

 

Tabulka č. 5 Souhlas s integrací 

Po rozdělení respondentů dle místa působení odpovídalo 65% (11) dotazovaných ze ZŠ 

běžné spíše negativně na otázku inkluzivních vzdělávání. 35% (6) učitelů ZŠ běžné zastává 
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názor, že posuzování inkluzivního vzdělání záleží na typu postižení. Druhou skupinu 

zastávali učitelé ZŠ speciální, zde pozorujeme shodu spíše negativního a jednoznačně 

nevyhraněného názoru („záleží na postižení“), tedy 50% a druhá polovina dotazovaných 

pohlíží na inkluzivní vzdělávání negativně. 

Otázka č. 11 Kteří žáci by měli být integrováni dle typu postižení?  

 Učitelé ZŠ Učitelé ZŠ speciální Četnost odpovědí  

Mentální postižení 2 0 2 

Tělesné postižení 6 4 10 

Zrakové postižení 0 0 0 

Sluchové postižení 0 1 1 

Všechny 4 0 4 

Žádný 2 1 3 

Mentální a tělesné 1 0 1 

Tělesné, zrakové a sluchové 1 10 11 

Tělesné a zrakové 0 2 2 

Zrakové a sluchové 1 0 1 

 

Tabulka č. 6 Slučitelnost s inkluzí 

Respondenti vybírali z více odpovědí, které obsahovaly jednotlivé typy postižení. Mohli 

zvolit i jejich kombinaci. Ve výsledcích můžeme pozorovat, že necelá třetina (10 

pedagogů) zastává názor, že je tělesné postižení slučitelné s procesem inkluze. Druhou 

třetinu (11 odpovědí) tvořila kombinace možností typu postižení tělesného, zrakového  

a sluchového. Tento výsledek vyplývá z možnosti výběru více odpovědí, kdy zvolili 

respondenti dvě a více možných odpovědí. Pouze jeden pedagog zastával názor 

slučitelnosti inkluze při mentálním, sluchovém nebo zrakovém postižení.  

Nejvíce respondentů se přiklání k slučitelnosti inkluzivního vzdělávání a typu postižení 

bez intelektového postižení.  

 



44 
 

Otázka č. 12 Jak ovlivní integrovaný žák intaktní spolužáky? 

 Počet četností % 

Kladně  5 14 

Záporně 16 46 

Vůbec 2 6 

Kladně i záporně 12 34 

 

Tabulka č. 7 Vliv integrovaného žáka 

Necelá polovina 46% (16) respondentů označila zápornou odpověď při ovlivňování 

intaktních žáků integrovaným spolužákem. Více než čtvrtina 34% (12) se domnívá,  

že ovlivnění může být jak kladné, tak záporné. Pět a méně respondentů zvolilo kladné  

či žádné ovlivnění intaktních spolužáků. 

Otázka č. 13 Jak ovlivní intaktní žáci integrovaného spolužáka? 

  Počet četností % 

Kladně  7 20 

Záporně 12 34 

Vůbec 5 14 

Kladně i záporně 11 32 

 

Tabulka č. 8 Vliv na integrovaného žáka 

Z celkového počtu dotazovaných se v 34% (12) domnívá, že intaktní žáci ovlivní záporně 

integrovaného spolužáka. Možnost zvolenou 32% (11) tvoří kombinace odpovědí kladně  

i záporně. Pětina respondentů 20% (7) předpokládá kladné ovlivnění integrovaného žáka 

jeho spolužáky. 14% (5) dotazovaných odpovídá, že nebude žák ovlivněn vůbec. 
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Otázka č. 14 Jaká jsou úskalí v inkluzivním vzdělávání 

 Četnost odpovědí % 

Finance 3 9 

Nedostatečné vzdělání pedagogů 7 20 

Nepřipravenost žáků 0 0 

Nedostatečný RVP 1 3 

Informovanost 2 6 

Vše výše uvedeno 4 11 

Kombinace výše uvedených 18 51 

 

Tabulka č.9 Úskalí inkluzivního vzdělávání 

Otázka obsahovala uzavřené otázky a – e. Nejpočetnější samostatně zvolenou odpovědí 

na úskalí v inkluzivním vzdělávání je v 20% (7) zvoleno nedostatečné vzdělání pedagogů. 

V 11% (4) uvádí respondenti všechny možnosti z odpovědí. Pod 10% spadá odpověď 

informovanosti 6% (2), finance 9% (3) a nedostatečný RVP 3% (1). Celkem 51% (18) 

respondentů zvolilo kombinaci těch odpovědí, kdy nejčastější odpovědí byla kombinace 

financí a nedostatečného vzdělání s dalšími nabízenými odpověďmi.  

Otázka č. 15 Je přítomnost asistenta pedagoga u žáků se SVP důležitý? 

 

Graf č.11 Důležitost asistenta pedagoga 
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Přítomnost asistenta pedagoga u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

označilo za spíše důležitou nebo důležitou 94% respondentů. Zbylých 6% (2) v jednom 

případě uvedl jako nepotřebnou, v druhém případě neuvedl odpověď žádnou. Zcela 

zápornou odpověď „ne“ nezvolil žádný z respondentů. Více než 90% učitelů se přiklání 

k účasti asistenta pedagoga na vzdělávacím procesu dětí se SVP. 

Otázka č. 16 Je střední pedagogické vzdělání pro asistenta pedagoga důležité? 

 

Graf č. 12 Vzdělání asistenta pedagoga 

Více než polovina respondentů považuje středoškolské vzdělání asistenta pedagoga 

za velmi důležité 66% (23). Ve 20%(7) se setkáváme s odpovědí, že je spíše důležité. 

K odpovědím záporným - spíše nedůležité a nedůležité se přiklánělo 13% (5) respondentů. 

 

Otázka č. 17 Je potřebná větší podpora školského poradenského zařízení (ŠPZ) při 

tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP)? 

 

Graf č. 13 Potřebnost podpory ŠPZ  
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Dle odpovědí můžeme zjistit, že větší podporu školského poradenského zařízení při tvorbě 

IVP považuje za potřebnou 66% (23), kteří odpověděli spíše ano či ano. Za spíše 

nepotřebnou či nepotřebnou ji považují respondenti v 34% (12). 

 

Otázka č. 18 Jaká je výuka ve třídě s integrovaným žákem? 

 

Graf č. 14 Náročnost výuky  

Na otázku náročnosti výuky integrovaných žáků se SVP rozdělenou na odpověď a,b,c,d 

v 66% (23) tedy nejčastěji odpovídalo možnost c – velmi náročná. 31% (11) dotazovaných 

uvádí, že je výuka náročnější. Jeden z respondentů 3% (1) zvolil kombinaci velmi náročné 

až nevyhovující výuky. Odpovědi stejné náročnosti či nevyhovující náročnosti se v žádném 

případě dotazníku nevyskytují. 
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OVĚŘENÍ PLATNOSTI HYPOTÉZ  

H1: Učitelé z běžných škol jsou více nakloněni inkluzivnímu vzdělávání než učitelé  

ze speciálních škol. 

 

Učitelé ZŠ běžné, 

názory na inkluzivní 

vzdělávání   

Učitelé ZŠ speciální, 

názory na inkluzivní 

vzdělávání 

Integrace Počet %  Integrace Počet  % 

Kladné 0 0  Kladné 0 0 

Záporné 11 65  Záporné 9 50 

V závislosti na 

postižení 6 35  

V závislosti na 

postižení 9 50 

 

K ověření této hypotézy se vztahuje otázka č. 7, kde můžeme dle grafu pozorovat rozdělení 

respondentů dle místa vykonávání své pedagogické praxe. Tímto jsme rozdělili dotazované 

ze základní školy běžné a základní školy speciální. Otázka č. 10 rozděluje samotné postoje 

na inkluzivní vzdělávání dětí se speciální vzdělávacími potřebami.   

Pro výběr odpovědí byly zvoleny možnosti pohlížející na inkluzivní vzdělávání kladně, 

poté možnosti záporně pohlížející a další možností byla zvolena možnost odpovědi – 

inkluze v závislosti na postižení, která byla zvolena z důvodu rozsáhlé problematiky.  

Z celkového počtu 17 učitelů Základní školy běžné se přiklání v 11 případech (65%) 

k inkluzivnímu vzdělávání záporně. Tito respondenti odpovídali nejčastěji na otázku 

souhlasu odpovědi – Ne, Spíše ne. 6 (35%) dotazovaných odpovídalo, že nelze přesně 

určit, zda souhlasí či nesouhlasí, protože záleží na typu, druhu či stupni postižení při 

inkluzi. V případě učitelů vykonávajících svoji praxi na Základní škole speciální můžeme 

pozorovat 50% shodu v odpovědích záporných a odpovědi neurčité (tedy, že inkluze by 

měla probíhat na základě vyhodnocení závažnosti postižení). Otázka neurčitá byla zvolena 

z důvodů rozsáhlosti problematiky, však hlavním cílem bylo potvrzení, zda jsou učitelé 

kladně či záporně nakloněni inkluzivnímu vzdělávání. K doplnění informací může sloužit 

tabulka k otázce č. 11, která neslouží k ověření této hypotézy.  
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 65% učitelů ZŠ běžné pohlíží na problematiku 

záporně a 50% učitelů ZŠ speciální také záporně. Překvapivě nebyla možnost kladných 

odpovědí (ano, spíše ano) zvolena v žádném případě, tedy v 0%.  

Na základě zpracování údajů se nepodařilo hypotézu potvrdit. 

 

H2: Učitelé ze základních škol speciálních jsou více kvalifikovaní ve speciálně 

pedagogické oblasti, než učitelé ze základních škol běžných.  

 

Učitelé ZŠ běžné, kteří 

mají speciálně 

pedagogické vzdělání   

Učitelé ZŠ speciální, 

kteří mají speciálně 

pedagogické vzdělání 

Integrace Počet %  Integrace Počet  % 

Ano 1 6  Ano 18 100 

Ne 16 94  Ne 0 0 

 

K ověření této hypotézy se vztahuje otázka č. 3. Zde můžeme podle grafu pozorovat téměř 

poloviční rozdělení pedagogů, kteří absolvovali a neabsolvovali státní závěrečnou zkoušku 

ve speciálně pedagogické oblasti. Pro rozdělení respondentů dle místa vykonávání své 

praxe sloužila otázka č. 7. Na základě těchto dvou otázek, můžeme pozorovat značné 

rozdělení počtu učitelů kvalifikovaných ve speciálně pedagogickém oboru.  

Z celkového počtu 17 učitelů základních škol běžných, kteří mohou vyučovat žáka  

se speciálními vzdělávacími potřebami, absolvovalo státní závěrečnou zkoušku z některého 

speciálně pedagogického oboru pouze 6% tedy 1 z dotazovaných. Učitelé, kteří učí  

na základní škole speciální, vykonávali ve 100% státní závěrečnou zkoušku zaměřenou  

na některý ze speciálně pedagogických oborů.  

Z výsledků je zřejmé, že jsou ve speciálně pedagogické oblasti více kvalifikovaní učitelé 

ze základní školy speciální, v tomto případě 100% dotazovaných z této speciální školy. 

Učitelé základních škol některé speciálně pedagogické zaměření vystudovali pouze v 6%.  

Na základě zpracování údajů se podařilo hypotézu potvrdit. 
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H3: Učitelé, kteří mají již nějaké speciálně pedagogické vzdělání, budou více ochotni 

svoje vzdělání rozšířit než učitelé, kteří nemají žádné speciálně pedagogické vzdělání. 

 

Učitelé se speciálně 

pedagogickým vzdělání   

Učitelé bez speciálně 

pedagogického vzdělání 

Integrace Počet %  Integrace Počet  % 

Speciálně ped. 

vzdělání 19 100  

Bez speciálně 

ped. vzdělání 16 100 

Ochota 

vzdělávat se 15 79  

Ochota 

vzdělávat se 8 50 

Neochota 

vzdělávat se 4 21  

Neochota 

vzdělávat se 8 50 

 

K ověření této hypotézy se vztahuje otázka č. 3, která rozděluje respondenty dle 

dosaženého studia ve speciálně pedagogické oblasti. Učitele, kteří mají vzdělání 

v některém speciálně pedagogickém oboru a ty co mají v jiném pedagogickém oboru. 

Pomocí otázky č. 5 zjišťujeme ochotu či neochotu pro rozšiřování svého vzdělání. 

Možnosti odpovědí dělíme na dvě skupiny na ochotu (ano, spíše ano) se vzdělávat 

a neochotu (ne, spíše ne) se dále vzdělávat.  

Z celkového počtu 19 pedagogů, kteří již nějaké speciální vzdělání mají, jich odpovědělo 

79% (15), že jsou ochotni svoje vzdělání rozšířit. Ochota dalšího vzdělání u pedagogů, 

kteří nemají speciálně vzdělání v pedagogice – 16 dotazovaných, je v 50% pozitivní, tedy 

jsou v polovině případů ochotni svoje vzdělání rozšířit.  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 79% respondentů se speciálním vzděláním je ochotno 

svoje vzdělání ještě rozšířit. 50% respondentů, kteří nemají speciální vzdělání je ochotno 

svoje vzdělání rozšířit.    

Na základě zpracování údajů se podařilo hypotézu potvrdit. 
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10 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na přístupy pedagogů k inkluzi žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžné základní školy. Teoretická část je zaměřena 

na problematiku možností vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami v hlavním vzdělávacím proudu v minulosti a současnosti. Také vysvětlení 

rozdílů mezi integrací a inkluzí. Současná legislativa upravuje vzdělávání v hlavním 

vzdělávacím proudu za pomoci podpůrných opatření, které mají pomoci dle potřeb žáka 

zajistit plnohodnotné vzdělávání na základních školách běžných.  

Tento složitý proces ovlivňovaný nejrůznějšími faktory vyžaduje dostatečnou přípravu 

pedagogů, žáků, také vhodné prostředí aj. Cílem práce bylo tedy zjistit postoje pedagogů 

běžných základních škol a základních škol speciálních k inkluzi žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Inkluze je velice diskutovaným tématem mezi odbornou i laickou veřejností. Vzdělávací 

systém tuto možnost vzdělávání preferuje, ale z výsledků plyne, že se více než polovina 

dotazovaných klonila k negativnímu postoji k inkluzivnímu vzdělávání. Z důvodů velké 

rozšířenosti problematiky a velké variability je zřejmá volba neurčitého postoje k inkluzi, 

kdy učitelé označují inkluzi za variabilní, dle postižení. Nejčastěji učitelé volí možnost 

inkluze pro žáky bez mentálního postižení, tedy s tělesným, zrakovým či sluchovými 

znevýhodněním nebo jejich kombinacemi. Vždy však bez narušení intelektu. Mezi úskalí 

často řadí nedostatečné vzdělání pedagogů, finance, celkovou informovanost a další. 

Jedním z úskalí, které musí pedagogové řešit je vzájemné ovlivňování intaktních žáků  

a žáků se znevýhodněním. 

Z výzkumu pozorujeme, že učitelé tento proces označují za náročný, mnohdy až velmi 

náročný. Větší motivace pro vzdělávání učitelů, školení či seznamování s novými 

metodami, by mohla postoje pedagogů do určité míry ovlivnit. 

Shrnutí  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku inkluze žáků se speciální vzdělávacími 

potřebami do běžných základních škol. 

Teoretická část je věnována stručnému pohledu do minulosti péče a vzdělávání jedinců 

s postižením. Dále současným možnostem a podpoře při vzdělávání během povinné školní 

docházky. Stručný pohled na samotný edukační proces, žáka a účastníky vzdělávání. 
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Empirická část zkoumá za pomoci dotazníkového šetření postoje pedagogů ze základních 

škol běžných a základních škol speciálních k inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Cílem bylo zjistit postoje učitelů k rozsáhlé 

problematice. Výsledky výzkumu ukazují, že více než polovina dotazovaných učitelů  

ze znojemských základních škol zaujímá k inkluzi žáků se speciální vzdělávacími 

potřebami negativní postoj a více než čtvrtina poté míní, že do velké míry ovlivňuje 

zařazení žáka do běžné školy typ postižení. 
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