
UNIVERZITA KARLOVA 

BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 

2014-2017 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Kateřina Bryanová 

 

 

Principy unschoolingu ve speciální pedagogice 

 

 

Praha 2017  

 

Vedoucí bakalářské práce: 

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.  



 

 

CHARLES UNIVERSITY  

BACHELOR COMBINED STUDIES 

2014-2017 

 

 

 

BACHELOR THESIS 

 

Kateřina Bryanová 

 

Principals of Unschooling in Special Education 

 

 

Prague 2017 

 

The Bachelor Thesis Work Supervisor: 

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které 

jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem 

při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. 

 

V Praze dne                                                       Jméno autorky         ............................ 

vlastnoruční podpis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala PhDr. Zbyňku Němcovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce za 

vedení, zájem, připomínky a čas, který mi věnoval. 

  



 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na prozkoumání prvků unschoolingu ve speciální 

pedagogice. Zabývá se unschoolingovým přístupem a metodami uplatňovanými v práci 

s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také odhaluje unschoolingový přístup u 

vzorku speciálních pedagogů v minulosti i současnosti. Nakonec představí tři případové 

studie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž byl unschoolingový přístup 

aplikován v průběhu jejich základního vzdělávání. 
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special needs, where the unschooling access was applied during their primary education 

period. 
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1 ÚVOD  

 

Tato práce si klade za cíl poukázat na prvky unschoolingu ve speciální pedagogice a zjistit, 

zda jejich důsledné uplatňování v edukačním procesu může být pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami přínosné. V souvislosti s tím chce také ozřejmit to, že unschooling, 

jenž je většinovou populací v současné době vnímán spíše jako anarchistický směr, má mnohem 

delší tradici a hlubší kořeny, než se může zdát a že jeho prvky lze nalézt  v historii i současnosti 

speciální pedagogiky. 

Práce nejprve představí základní východiska a principy unschoolingu a seznámí s hlavními 

světovými představiteli tohoto postpedagogického směru i s osobnostmi, jež tento přístup 

ve své pedagogické práci používaly, aniž by tušily, že nějaký unschooling existuje nebo teprve 

existovat bude. V druhé řadě se pak zamýšlí nad tím, zda i mezi speciálními pedagogy v historii 

i současnosti lze najít osobnosti s takovým přístupem k dětem, který by nesl výrazné 

unschoolingové rysy. Další otázkou, kterou se tato práce zabývá, je, zda ryze unschoolingový 

(tedy svobodný a demokratický) přístup může být přínosný i pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu je součástí práce též kvalitativní výzkum, zahrnující 

případové studie tří dětí, žáků jedné z mála základních škol v Čechách, kde se snaží principy 

unschoolingu důsledně uplatňovat.  
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2 UNSCHOOLING 

 

2.1 VYMEZENÍ POJMU 

Unschooling je zatím ne příliš rozvinutý obor pedagogiky. Jeho význam spočívá v nenásilné 

podpoře jedinců, kterým je ponechána naprostá svoboda v tom, kdy a co se budou učit. Slovo 

unschooling zatím nemá svůj český ekvivalent a bývá používáno v anglickém originále. Pokud 

si jej ovšem rozdělíme na záporovou předponu un- a základ slova schooling (vzdělávání, 

vyučování, škola), vyjde nám nevzdělávání, nevyučování, případně neškola. 

Za stěžejní publikaci unschoolingu je považována kniha Johna Holta Teach Your Own, jejíž 

překlad byl právě dokončen a čeká na české vydání. Její autor, americký experimentální 

pedagog John Holt byl také tím, kdo poprvé pojem unschooling použil. 

Základní myšlenkou této (ne)výukové metody je, že děti jsou schopny se něco naučit tehdy, 

když jsou na to připraveny a kdy zájem o danou tématiku vyvěrá čistě z jejich potřeb. Tato 

forma vzdělávání může být podle J. Holta funkční jen tehdy, pokud je dětem dána naprostá 

svoboda v rozhodování, co a kdy se budou učit. Je k tomu zapotřebí obklopit je podnětným 

prostředím a dát jim k dispozici širokou škálu různých zdrojů, z nichž se mohou učit. Učitel 

by měl stát spíše v ústraní a pozorovat: „Víš, děti se opravdu rády učí. Jenom se jim nelíbí, 

když je jiní pořád postrkují. Ne, nelíbí se jim to. Přestaňme je tedy postrkovat a dejme jim 

šanci“ (Holt, 2003, s. 206). 

V historii se setkáváme s různými výchovnými směry, které odmítají pedagogický 

totalitarismus a kritizují necitlivé zásahy do vývoje dítěte. Stejně jako ony vychází unschooling 

z antipedagogického resp. postpedagogického myšlení, jehož cílem není zjistit, jak lépe 

vychovávat, ale spíše jestli vůbec vychovávat. Dítě má být respektováno coby plnohodnotná 

sociální bytost, která je za sebe plně odpovědná a kterou je potřeba loajálně podporovat 

a projevovat jí lásku, zcela zanechat jakékoli manipulace a dopřát jí možnost spontánního 

sebeurčení (Kahudová, 2016).  

Unschooling tedy chápeme jako svobodné, přirozené vzdělávání, které pokládá děti 

za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým se chováme se stejným (ne-li větším) respektem, jaký 

dopřáváme dospělým a to bez jakéhokoli vyvyšování se nad ně z pozice síly či hierarchie 

(ať už v rodině nebo ve škole). V praxi to znamená umožnit jim otevřeně vyjadřovat svůj názor 

i postoj. Učitel je spíše průvodcem a starším přítelem. To však není myšlenka nijak nová. 
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Už v roce 1920 na prvním sjezdu československého učitelstva a přátel školství v osvobozené 

vlasti T. G. Masaryk pronesl: „Mezi dítětem a učitelem zůstane správný poměr, když dítě bude 

míti školu a učitele rádo. Jen učitel, kterého dítě miluje, něčemu naučí.“  

Zajímavým prvkem unschoolingu je, že můžeme najít sotva osmileté „unschoolery“ studující 

astronomii a na druhé straně děti, které začínají s nějakým předmětem mnohem později, než 

jim stanoví dílčí vzdělávácí plán. To však podle Holta (2003) neznamená, že takovýmto 

„zpožděním“ je úroveň jejich celkového vzdělání nějak ohrožena, jak bývá unschoolingu často 

podsouváno. Každé dítě si volí své tempo studia a osvojování vědomostí a znalostí neprobíhá 

lineárně. 

Unschooling nemá pevné kurikulum a učivo je voleno výhradně žáky, což ale nevylučuje výuku 

moderními metodami ve třídách. Stěžejní principy takového „sebeřízeného“ vzdělávání 

jsou: svoboda v rozhodování a naprostá dobrovolnost. Žák nebo student se vzdělává díky své 

přirozené zvídavosti a touhy po informacích v oblastech, které v danou chvíli považuje 

za smysluplné a pro sebe důležité. To je však ve školní třídě s dvaceti až třiceti dětmi, pevně 

daným rozvrhem a striktními osnovami jen těžko realizovatelné.  

Můžeme říci, že existují tři základní formy unschoolingu. První je nejvíce podobná klasické 

podobě vzdělávání. Probíhá ve svobodných demokratických školách, kam mohou rodiče své 

děti zapsat jako do běžné školy. Dětem je zde zaručena svoboda v rozhodování, čemu budou 

věnovat svoji pozornost. Další možností je komunitní vzdělávání. Tam patří různá vzdělávací 

centra, která většinou slouží komunitám, ale nabízejí i prostory pro společné učení. Mohou být 

jak nezaměřená, tak zaměřená na určitou problematiku. Poslední forma unschoolingu pramení 

z přesvědčení, že učení probíhá stále a všude kolem nás. Děti se tedy učí v podstatě bez přestání. 

Doma nebo i na cestách. Dospělí jsou v roli průvodců, kteří se do (ne)vyučovacího procesu 

zapojují výhradně tehdy, pokud jsou o to požádáni (Kahudová, 2016). 

Přestože je unschooling zatím velmi málo probádaný směr a mnoha lidem se zdá, že je až příliš 

utopický, neměl by být a priori odmítán. Nabízí totiž zcela nový pohled na pedagogickou 

problematiku.  Na jeho obhajobu lze uvést, že každá revoluční teorie se jevila v době svého 

zrodu jako zcela nepředstavitelná, přesto se mnoho z nich časem začlenilo do běžného života 

a dnes už na nich nic revolučního a bizarního neshledáváme. 
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2.2 PROPAGÁTOŘI A SYMPATIZANTI UNSCHOOLINGU 

Pod touto kapitolou jsou uvedeni jak učitelé uvádějící prakticky tento postpedagogický směr 

v konkrétní praxi, tak i teoretikové a přátelé svobodného a demokratického vzdělávání, kteří 

tento koncept dále teoreticky rozvíjejí nebo jejich názory a teorie přispěly k rozvoji svobodného 

myšlení na poli pedagogiky a tím i k rozvoji unschoolingu jako takového.  V první části jsou 

uváděny historicky starší osobnosti, v jejichž myšlenkách i konání lze nalézt unschoolingové 

základy a v části druhé pak osobnosti historicky mladší, jež vědomě tento směr podporují nebo 

podporovaly. 

 

2.2.1 HISTORICKY STARŠÍ OSOBNOSTI, V JEJICH MYŠLENKÁCH LZE 

NAJÍT UNSCHOOLINGOVÉ ZÁKLADY 

V historii lze nalézt celou řadu osobností, jejichž učení obsahuje unschoolingové principy. 

Většina z nich se shoduje ve zrušení veškerých trestů, v liberálnějším přístupu k dětem, ve větší 

svobodě v rozhodování. Často přenášejí výuku do přírody, začleňují do kurikula pracovní 

činnosti a podporují u žáků samostatné myšlení.  

 

2.2.1.1 Vittorino da Feltre (1378-1446) 

Italský vychovatel v rodině mantovského vévody byl vůbec prvním pedagogem, který zřídil 

žákovskou samosprávu a zcela odstranil tělesné tresty. Vybudoval školu uprostřed lesů 

na březích jezera, kterou nazval „Dům radosti“. Šlo mu zejména o všestranný rozvoj jeho 

svěřenců. Pečoval dokonce o jejich zdraví. Zohledňoval jejich specifické schopnosti i potřeby 

a maximálně podporoval jejich tvořivost. Svým žákům byl spíše přítelem a partnerem, dokonce 

s nimi bydlel pod jednou střechou. Měl v oblibě netradiční výukové metody, například různé 

hry nebo často přesouval vyučování do přírody. 

 

2.2.1.2 Michele Eyquem de Montaigne (1533-1592)  

Tento francouzský renesanční myslitel a humanista kladl důraz zejména na svobodnou lidskou 

individualitu. Odmítal nesmyslné memorování, po žácích požadoval, aby se učili především 

samostatnému myšlení a podporoval je ve víře ve vlastní schopnosti. Také jim doporučoval učit 

se pozorným sledováním okolního života. Podle něj měla výuka probíhat hravou a zajímavou 
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formou, děti se neměly do ničeho nutit. Doporučoval respektovat přirozené vlohy dítěte 

a na nich dál stavět (Kádner, 1923). 

 

2.2.1.3 Jan Amos Komenský (1592-1670) 

Dílo J. A. Komenského je dodnes zdrojem poznání nejen pro adepty pedagogického povolání. 

Za všemi didaktickými pravidly obsaženými v jeho spisech se však skrývá něco podstatně 

hlubšího než jen snaha o předávání vzdělanosti. Je to problém člověka vůbec. Bytosti, která se 

lidskou teprve může stát. O naplnění této možnosti se však podle Komenského musí postarat 

především člověk sám. Zároveň je nutno dát tomuto hledajícímu jedinci příležitost a vedení, 

které nesmí být manipulací, a přispět podporou tam, kde jeho snaha nestačí. Jinými slovy jde 

o to, jak pomoci člověku, aby si uměl pomáhat sám (Patočka, 1956). 

Učitel národů klade důraz na přiměřenost a respektování individuálních zvláštností žáků. Také 

podporuje autonomní rozhodování jednotlivce. Žák podle něj nemá slepě přebírat cizí postoje, 

ale má věřit sám sobě. Jak toho dosáhnout: „Odejmou-li se mu všechny autority, tj. ohledy 

na příklady, co říkají nebo neříkají, co dělají nebo odmítají dělat; v co doufají nebo nedoufají, 

a zařídí-li se naopak, aby si každý volil za vůdce sám sebe a světlo vlastních vrozených vad, 

pudů a schopností. Neboť v tom případě člověk snáze propustí jiné vůdce, neobávaje se více, 

že se sám zavede, když je mu dána možnost vlastního usuzování o všem“  (Komenský, 1966, 

s. 273). 

 

2.2.1.4   Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

Tento francouzský filozof bývá označován za největšího pedagoga v dějinách. Cílem 

pedagogiky je podle něj vychovat z dítěte svobodnou bytost. Prosazoval volný a přirozený 

vývoj dětí. Žáci se nesměli do ničeho nutit a měly být respektovány jejich individuální 

zvláštnosti a potřeby. Zároveň ale bylo žádoucí v dítěti podněcovat zvědavost s vést ho k tomu, 

aby se naučilo něco užitečného. Vyzdvihoval přirozenost, návrat k přírodě a učení skrze vlastní 

zkušenost v protikladu ke studiu z knih. Ve své knize Emil Pedagogický román, klade důraz 

na čistotu citu. Dítěti se nemá vykládat o víře, nýbrž dítě má samo víru nalézt (Mácha, 1992). 
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2.2.1.5 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910) 

Tento ruský spisovatel, myslitel, vůdčí osobnost ruského kritického realismu a také pedagog 

založil ve své rodné vsi Jasná Poljana školu pro vesnickou mládež, která měla být vzorem 

pro všechny ostatní školy jak v přístupu k dětem, tak v celkové metodice při vyučování. 

Ve své škole, kde bylo radostné, srdečné a přátelské prostředí, hájil svobodnou výchovu, a proto 

se tato škola nazývala „volná škola“. Žáci tu nebyli ani zkoušeni ani trestáni. Učili se jen to, 

oč projevili zájem. Dokonce si mohli sami zvolit čas, kdy do školy přijdou a kdy z ní odejdou. 

Právě oni rozhodovali o tom, co se bude probírat za látku. Důraz byl kladen zejména 

na rozvíjení tvořivosti. Tolstoj si všímal individuálních zvláštností svých žáků a jejich talenty 

dále rozvíjel. 

Vysoce ceněný moravský časopis Komenský založený v roce 1873, který přinášel poučení 

a národní uvědomění moravskému učitelstvu, měl jako motto Tolstého slova: „Jediné kritérium 

pedagogiky je svoboda, jedinou metodou pokus“ (Velemínský, 1923, s. 26). 

 

2.2.1.6 Josef Úlehla (1852-1933) 

Český pedagog, překladatel a spisovatel Josef Úlehla zavedl ve Vídni na české menšinové škole 

(1911-1918) svobodnou a volnou výchovu podle vzoru svého velkého oblíbence Tolstého. Oba 

se shodují v tom, že jediným kritériem pedagogiky má být svoboda V jeho škole nebyl žádný 

rozvrh hodin ani se nedodržoval žádný učební plán. Místo toho učitel s žáky volně besedoval. 

Úlehla kladl důraz na pracovní činnosti a dbal na to, aby zdrojem poznání nebylo vysedávání 

nad učebnicemi, ale spíše pozorování, experiment a osobní zkušenost (Spěváček, 1978; Koťa, 

Rýdl, 1992). 

 

2.2.1.7  Josef Bartoň (1865-1945) 

Josef Bartoň založil roku 1910 (byla provozována do roku 1925) pokusnou dívčí měšťanskou 

školu pro chudé děti v Brně Husovicích, na které jejich upracovaní rodiče neměli čas. Jeho 

mottem bylo: „blíže k dítěti“ (Koťa, Rýdl, 1992, s. 34). Bartoňova škola nesla název Domov 

lásky a radosti, a jak už název napovídá, usiloval o to, aby se v jeho škole děti cítily jistě 

a bezpečně a nemusely se bát autoritářských učitelů. Chtěl děti co nejlépe poznat a na základě 
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těchto poznatků pak s nimi dále pracovat. V jeho škole fungovala dětská samospráva a také 

kladl důraz na spolupráci školy s rodiči (Spěváček, 1978; Koťa, Rýdl, 1992). 

 

2.2.1.8  František Náprstek (1877-1955) a Čeněk Janout (1885-1965) 

Tito dva učitelé založili v roce 1919 (fungovala do roku 1933) Volnou socialistickou školu 

práce na Kladně. Chodily do ní především děti kladenských dělníků. Důraz byl kladen 

na fyzickou práci, ale jinak to byla volná škola, řídící se zásadami volné a svobodné výchovy. 

Děti si mohly vybírat učivo podle zájmu, učitelé mohli svobodně volit metody, jakými budou 

vyučovat. Škola neměla pevný rozvrh ani nedodržovala žádný vzdělávací plán. Děti 

se věnovaly praktickým činnostem, ať už v kuchyni nebo na zahradě nebo v dílnách. Samy 

si organizovaly své mimoškolní aktivity, například výlety a exkurze, pořádaly kulturní akce 

a informovaly o nich veřejnost prostřednictvím letáků. I zde fungovala dětská samospráva 

(Spěváček, 1978; Koťa, Rýdl, 1992). 

 

2.2.1.9  Frank Mužík (1881-1966) 

Frank Mužík (původně spisovatel a překladatel literatury pro děti a mládež) ve své škole 

na Novém městě v Praze (1921-1925) razil principy volné výchovy. Stěžejním prvkem jeho 

školy bylo časté setkávání s rodiči, díky němuž mohl lépe poznávat své svěřence. Výuka 

se v jeho škole řídila tím, co děti právě zajímalo a byla pro lepší srozumitelnost řazena do bloků. 

Tyto metody však fungovaly jen u mladších dětí, a tak byla škola pro nedostatek kázně 

u starších dětí v roce 1925 zavřena (Spěváček, 1978; Koťa, Rýdl, 1992). 

 

2.2.1.10   Bohumil Zemánek (1882-1949) 

Bohumil Zemánek vytvořil v roce 1924 návrh pod názvem Nová škola československá 

a v následujícím roce podle něj založil třídu. Mohli do ní chodit chlapci i dívky koedukovaně. 

Kladl důraz na svobodnou a přirozenou výuku, razil výuku pomocí praxe, zavedl dílny. 

Byl zastáncem malého počtu dětí ve třídě a toho, aby byly veškeré pomůcky pro děti zcela 

zdarma. Tuto pokusnou školu provozoval do roku 1934 (Spěváček, 1978; Koťa, Rýdl, 1992). 
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2.2.2 NOVODOBÍ PROPAGÁTOŘI UNSCHOOLINGOVÉHO PŘÍSTUPU 

Novodobí unschooleři navrhují svobodný a respektující přístup k dětem, který je podle nich 

nejen citlivější, ale i účinnější. Učitel se stává spíše průvodcem a starším kamarádem, který 

pomáhá s objevováním nového jen tehdy, když je o to výslovně požádán. 

 

2.2.2.1 Alexander Sutherland Neill (1883-1973) 

Za ekvivalent slova unschooling bývá často považována škola Summerhill (Summerhill 

School), jejímž zakladatelem je Alexander Sutherland Neill. Tento velmi známý skotský 

pedagog a výjimečný reformátor vzdělávacího a výchovného systému, který ovlivnil většinu 

dnešních průkopníků demokratického vzdělávání po celém světě, proslul především tím, 

že založil internátní školu zcela nového typu. 

Britská škola Summerhill, založená již v roce 1921, je známá po celém světě jako první 

demokratická škola, ve které mají děti vliv na to, co se kdy budou učit a hlavně jakým 

způsobem. Je na nich, jestli si předmět nechají vysvětlit od učitele, nastudují ho z knih, 

nebo se budou učit společně s kamarády. To ale neznamená, že na škole vládne chaos a děti 

nedodržují žádná pravidla.  

Škola je demokratická v tom ohledu, že je řízena školní radou, která se schází dvakrát týdně 

a ve které má každý přítomný (ať již dítě, učitel nebo dokonce ředitel) hlas o stejné váze. Děti 

nejsou v Summerhillu za své počínání známkovány ani nedostávají vysvědčení, pokud jej 

nepotřebují pro přihlášky na školy, na které se dále hlásí. 

A.S. Neill, zakladatel Summerhillu, řekl o své lásce k dětem: „Často se o mně mluví jako 

o člověku, který má rád děti. Neřekl bych, že je mám zrovna rád, když mi třeba nějaký 

problémový chlapec zrovna rozbíjí okna na škole. Člověk nemůže mít rád masy, pouze jedince, 

a ne všichni jedinci jsou milí. Ne, neřekl bych, že mám děti rád, dávám přednost výrazu Homera 

Lanea ,být na straně dítěte‘, což znamená uznání, pochopení, laskavost a navíc naprostou 

absenci autority dospělého. Je lepší projevovat dětem porozumění, než je mít rád.“  

„Podle mého názoru je dítě přirozeně moudré a uvažuje realisticky. Pokud bude ponecháno 

bez vlivu dospělých, vyvine se podle svých vlastních možností. Je tedy logické, že Summerhill 

je místem, kde se lidé s vrozenými schopnostmi pro studium stanou akademiky, zatímco ti, kteří 

se hodí pouze k zametání ulic, se stanou zametači. Ale zatím jsme ještě žádné zametače 
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nevychovali. Nechtěl bych ovšem, aby to znělo snobsky. Byl bych mnohem raději, kdyby škola 

vychovala šťastného zametače než neurotického profesora“ (Neill, 2013, s. 336). 

 

2.2.2.2 Daniel Greenberg  

Summerhill se stal vzorem dalším školám. Daniel Greenberg (nar. 1934) založil v americkém 

Framinghamu v roce 1968 školu v Sudbury Valley jako první školu tohoto typu. V současné 

době existuje téměř 40 škol typu Sudbury po celém světě. Tyto školy sice nejsou formálně 

propojeny, ale tvoří volně provázanou síť. I když působí jako nezávislé entity, vzájemně 

se podporují. 

Přestože nebyla přijata žádná definice školy Sudbury, zaměření prostředí ve škole Sudbury bylo 

popsáno slovy jako je svoboda, důvěra, vzájemná úcta, odpovědnost a demokracie. 

Nejsou tu vyučovací hodiny, nevyučují se žádné předměty, nikdo studenty k ničemu nenutí, 

neznámkuje je, ani nijak jinak nehodnotí. Je jim ponechán prostor, aby si dělali, co chtějí. 

Nejsou tam žádné třídy, děti nejsou věkově segregované, jsou všechny pohromadě, 

od čtyřletých až po devatenáctileté. Rozhodování (včetně toho, kterým učitelům bude a nebude 

prodloužena smlouva) je řešeno hlasováním, ve kterém jsou hlasy všech rovnocenné. 

Jen škola v Sudbury Valley za skoro padesát let své existence vychovala stovky úspěšných 

absolventů, z nichž osmdesát procent získalo vysokoškolský diplom. Za celou dobu se nenašel 

ani jeden absolvent této školy, který by neuměl číst a psát (ač právě toto je velmi častou 

námitkou odpůrců tohoto stylu výuky). Velkým přínosem je, že v Sudbury Valley se vůbec 

nevyskytuje šikana. Psychologové, kteří se tímto jevem zabývali, si to vysvětlují dvěma 

způsoby; jednak se domnívají, že velký vliv na to má právě absence věkové segregace, díky 

které nejsou slabší děti (časté oběti šikany) nuceny porovnávat se s vrstevníky, ale mohou trávit 

čas s mladšími (navíc se často stává, že starší se mladších zastávají) a jednak děti často přijímají 

vzorce chování, které kolem sebe vidí. Proto také šikana tolik bují ve školách, kde se učitelé 

chovají ke studentům autoritativně. 

Úspěchy školy v Sudbury Valley inspirovaly mnohé další podnikatele; desítky podobných škol 

byly založeny v několika dalších zemích světa. Jejich výsledky jsou velmi podobné 

(SvobodaUčení.cz, online, cit. 2016-12-17). 
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2.2.2.3 Peter Gray  

Americký psycholog Peter Gray (nar. 1946) je známým kritikem standardních vzdělávacích 

systémů, jehož hlavním zájmem je studium přirozených způsobů učení dětí i dospělých. 

Prosazuje názor, že děti jsou naprogramovány ke vzdělávání, za které nesou vlastní 

zodpovědnost. A pokud jim tento jejich systém narušujeme jakýmikoli intervencemi, bráníme 

jim v přirozeném rozvoji. 

Gray nabízí méně prozkoumanou cestu, nicméně právě tato má podle něj pomoci opravit náš 

zkostnatělý vzdělávací systém. Předkládá důkazy o tom, že sebeřízené učení umožňuje dětem 

nabýt optimálního množství schopností a zároveň se vyvíjet přirozeně a pozitivně. Vidí přímou 

korelaci mezi úbytkem času stráveným hrou a vzestupem emočních poruch a sociálních fobií 

mezi mladistvými za posledních padesát let. Dramatický nárůst úzkostí, depresí i sebevražd 

mezi mladými lidmi přičítá právě tomuto jevu.  

Podle Graye se díky povinné školní docházce učení z přirozeného procesu změnilo v něco dětmi 

odmítaného, čemu se snaží všemožně vyhnout. Aby k tomu nedocházelo, byly a jsou používány 

různé donucovací prostředky. Dnes jsou sice původně násilné postupy nahrazovány 

sofistikovanějšími metodami jemného nátlaku, ale princip zůstává stejný. Žáci jsou nuceni 

vykonávat něco, co sami vnitřně nechtějí. Podle Graye byly děti dříve za svoji nadměrnou 

aktivitu (např. „vyrušování“) fyzicky trestány, dnes jsou léčeny (Gray, 2012). 

 

2.2.2.4 Ivan Illich (1926-2002) 

Rakouský filozof, teolog a sociální teoretik Ivan Illich požaduje radikální odškolnění 

společnosti (deschooling) v podobě odluky školy od státu a ve své knize Odškolnění společnosti 

říká, že se společnost již dlouhou dobu snaží zařídit lepší svět tím, že nabízí lidem stále více 

institucionalizovaného vzdělávání. Illich ale tvrdí, že děti se daleko více věcí naučí mimo školu. 

Pokud se již náhodou ve škole něco naučí, je to daleko spíše od svých vrstevníků. Také vidí 

skrytou hrozbu v tom, že škola vštěpuje žákům kromě státem předepsaného kurikula, také 

kurikulum skryté. Dále navrhuje, jak by měl vypadat dobrý vzdělávací systém: Občané by 

neměli být nuceni podrobovat se povinnému školnímu kurikulu, ani být rozlišováni podle toho, 

zda mají určitý diplom nebo ne. Škola podle jeho názoru přispívá k hierarchizování společnosti, 

rozděluje svět na nadřazené a podřazené (Zormanová, 2012). 
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K postupnému zrušení škol podle Illicha rozhodně dojde. A není možné tento proces ani oddálit 

ani uspíšit, neboť už probíhá. Je tedy důležité správně se v něm zorientovat a pochopit, 

že jakékoli vyučování zaměřené na porovnávání výkonu je nežádoucí. Jedinou možností 

je osvobodit člověka od tohoto tlaku a nechat jej učit se svobodně podle vlastních vnitřních 

potřeb a ne na základě strachu z neplnění očekávání jiných lidí (Illich, 2001). 

 

2.2.2.5 John Holt (1823-1973) 

Již zmíněný John Holt ve své první knize Jak se děti učí dochází k závěru, že nejen tlak, který 

bývá ze strany pedagogů a rodičů na děti vyvíjen, ale i různé zvláštní výukové metody působí 

spíše kontraproduktivně, neboť učení se je pro děti přirozené, a proto není třeba je zvláště 

motivovat (Holt, 1995). 

„Děti není nutné vyučovat, aby se něco naučily, pravděpodobně se učí nejlépe bez vyučování. 

Děti se nejlépe učí, když má jejich učení bezprostřední a vážný účel. Děti se velmi zajímají 

o svět dospělých, učí se z něj prostřednictvím zkušenosti“ (Holt, 2003, s. 157). 

„Celá moje práce by se dala shrnout do dvou slov: Důvěřujte dětem! Nic nemůže být 

jednoduššího a zároveň obtížnějšího. Obtížné je to proto, že k tomu abychom mohli důvěřovat 

dětem, musíme nejdříve důvěřovat sami sobě. A to se většina z nás v dětství nenaučila" (Holt, 

1995, s. 12). 

 

2.2.2.6  Hubertus von Schoenebeck 

Německý pedagog a psycholog Hubertus von Schoenebeck (nar. 1947) patří k hlavním 

představitelům antipedagogiky resp. postpedagogiky. Jeho přístup k dětem vychází 

z přesvědčení, že dítě patří samo sobě a od narození je za sebe zodpovědné. Podle 

Schoenebecka dospělý za dítě odpovědný není, ale má na něj (ať už jako rodič nebo pedagog) 

zásadní vliv. 

Zatímco v tradičním pedagogickém pojetí vnímáme dítě jako by mělo na čele napsáno: 

„potřebuji výchovu, abych byl opravdovým člověkem“, tak v postpedagogickém pojetí 

se dospělý a dítě setkávají jako rovný s rovným. 

Podle Schoenebecka existují dva způsoby učení. To první, vycházející z vnitřní motivace dítěte, 

je skutečné, ryzí a efektivní. Druhé, které vzniká vnějším tlakem a je praktikováno ve valné 



20 

 

většině běžných škol, v podstatě znásilňuje dětskou mysl a má za důsledek to, že děti začnou 

jakékoli učení nenávidět. 

Schoenbeck dokonce tvrdí, že ve školách nejsou dodržována základní lidská práva. Žáci 

pozbývají právo svobodného pobytu, svobodné volby i svobodného myšlení Jsou také 

podrobováni neustálému tlaku a kritice. Škola zpochybňuje jejich vnitřní svobodu, čehož 

důsledkem je jejich ztráta víry nejprve v sebe sama, později k světu, učitelům a nakonec 

i k rodičům. V dospělosti pak absolventi takových škol těžko hledají své místo ve světě 

(Schoenebeck, 2001). 

 

2.2.2.7 Karel Rýdl 

Prorektor Univerzity Pardubice profesor Karel Rýdl (nar. 1952) se od devadesátých let 

intenzivně věnuje výzkumu alternativního školství. Podle něj v tradičním školství přes veškeré 

snahy stále převládají mentorské metody a formy práce s dětmi nad metodami a formami 

konstruktivistickými a autonomními: „Vývoj společnosti má ale již jiné požadavky a co bylo 

funkční a účelné v minulosti, přestává být efektivní a potřebné v současnosti. Já silně podporuji 

tzv. unschoolingové hnutí a vidím v tom možnost zkvalitnit vzdělávání nových generací 

individuálním přístupem, s využitím efektivních technologií a respektu k osobnosti dítěte. 

Myslím, že doba všeobecného, pro všechny stejného vzdělávání po dobu devítileté školní 

docházky je dávno pryč“ (Rýdl, 2016, s. 57). 

 

2.2.2.8 Naomi Aldortová 

Naomi Aldortová (nar. 1949), uznávaná americká terapeutka, publicistka a autorka šíří 

po celém světě ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto 

mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Aldortová učí 

rodiče, jak pomáhat dětem, aby namísto neshod, odporu a boje mohly prožívat svobodu, sílu a 

radost a aby jejich jednání nevyplývalo ani ze strachu z rodičů, ani z potřeby získat jejich 

uznání, ale z vlastní svobodné vůle. 

Naomi Aldortová má sama tři syny a nikdy je neposílala do školy: „Co se týká způsobu 

vzdělávání, nejdůležitější pro mne bylo děti následovat, všímat si, kam směřují, o co se zajímají, 

a nabízet podněty. Ty jsem ovšem nabízela, a ne vnucovala. Ukazovala jsem jim, co všechno 

společnost nabízí, aby poznali, co je zajímá a v čem jsou dobří. Chodili jsme často do knihovny, 
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brala jsem je na koncerty vážné hudby, do divadla, do ZOO, do muzeí, nabízela jsem jim knihy 

a kurzy představující vědu, umění, různé filozofie. Ani jeden z mých tří synů nikdy nenavštívil 

základní ani střední školu a dnes jsou všichni tři na univerzitách. Při přípravách na zkoušky 

na univerzitu zvládli dva z mých synů učivo základní a střední školy během několika měsíců, 

ten poslední dokonce za tři týdny. Když jsem se ho ptala, jak to dokázal, odpověděl mi, že se 

to ve školách asi učí nějak špatně“ (SedmáGenerace.cz, online, cit. 2017-02-19). 

Zneužívání důvěry a odpovědnosti se může zamezit pomocí budování sebedůvěry. Pokud se 

žák cítí být odpovědný, má i zdravé sebevědomí. Naomi Aldortová doporučuje postupy, 

jak v dětech podpořit jejich přirozený pocit odpovědnosti a sebedůvěry. Např. dítěti pomáháme, 

jen když o pomoc žádá, v míře, kterou chce, nevyžádaná pomoc zbavuje dítě odpovědnosti 

a buduje v něm pocit neschopnosti. Poskytujeme mu svobodu zkusit si věci po svém a zároveň 

právo na neúspěchy a chyby. Z vlastních zkušeností získá sílu. Podporujeme jeho nápady 

a nečekáme výsledky. Neopravujeme ho a nekritizujeme, neupozorňujeme na chyby, 

vyjadřujeme se laskavě. Podstatným doporučením, které Naomi Aldortová nabízí, je chovat 

se k dítěti jako k dospělému, kterého si vážíme (Aldortová, 2010). 
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3 PRINCIPY UNSCHOOLINGU V PRÁCI S ŽÁKY SE 

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 

Dle definice UNESCO je inkluzivní vzdělávání, jež je úzce propojeno se speciální 

pedagogikou, definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout 

adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží 

na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků. To v praxi znamená, že všichni žáci 

bez ohledu na jejich individuální rozdíly mohou být vzděláváni se svými vrstevníky 

při současném respektování jejich zájmů, potřeb, schopností či nadání. 

Inkluzivní škola také může znamenat „uspořádání běžné školy způsobem, který může 

nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž 

nezáleží na druhu speciálních potřeb, ani na úrovni výkonů žáků“ (Klenková, Vítková, 2011, s. 

124). 

I unschooling pracuje s individualitou každého žáka a respektuje jeho zájmy, potřeby i nadání 

a snaží se nabízet všem žákům bez rozdílu právě to, co v danou chvíli potřebují. 

„Základní idea integrace se postupně rozvíjí v novou, odlišnou, vyšší kvalitu, protože při tomto 

edukačním přístupu se už heterogenita principiálně chápe jako normalita. Zbytky starého 

školského systému a jeho segregující instance postupně zanikají. Je třeba si uvědomit, 

že akceptování heterogenity v inkluzivní edukaci obsahuje kromě humánního aspektu i faktor 

ulehčující práci učitele běžné školy. Odpadá totiž potřeba dosáhnout se všemi žáky stejného 

vzdělávacího cíle ve stejném čase, která výrazně zatěžuje práci učitelů“ (Fischer, 2014, s. 43). 

I Lechta chápe diverzitu žáků ve vyučovacím procesu principiálně jako normalitu a speciální 

potřeby spíše jako individuální potřeby určitého žáka: „Žáci se již nedělí na dvě skupiny 

(tj. ty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, a ty, kteří je nemají), ale jde tu o jedinou 

heterogenní skupinu žáků, kteří mají rozličné individuální potřeby. Velmi zjednodušeně by bylo 

možné říci, že integrace vyžaduje větší přizpůsobení dítěte škole, zatímco inkluze se víc snaží 

přizpůsobit edukační prostředí dětem“ (Lechta, 2010, s.435). 

Například i psychopedie, jež je součástí speciální pedagogiky, odhaluje možností integrace-

inkluze lidí s mentálním postižením (přičemž cílovou skupinou psychopedie jsou nejen lidé 

s mentální retardací, ale i osoby se specifickými poruchami učení a chování). Jejím posláním 

je „na základě poznání individuálního rozvoje a zvláštností těchto osob (zvláště jejich způsobu 
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a stylu učení) odhalování zákonitostí speciální výchovy (chápána v nejširším slova smyslu) 

a aplikace těchto poznatků do oblasti celoživotního vzdělávání včetně pracovního uplatnění 

(Černá, 2008, s. 10). 

 

3.1 PRINCIPY UNSCHOOLINGU VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 

Nezanedbatelnou část osob vyžadujících speciálně pedagogický přístup tvoří jedinci s dílčími 

deficity. „Kromě specifických metod a přístupů ve vzdělávání a výchově těchto dětí je důležité 

respektovat jejich výkonovou náladovost, a především k nim přistupovat s vysokou mírou 

tolerance, trpělivosti a klidu“ (Slowík, 2007, s.132). 

Například v případě hyperaktivních dětí doporučuje Slowík (2007) velmi citlivě reagovat 

na potřeby resp. rozpoložení dítěte. Tyto děti se svými projevy často stávají komplikací 

pro učitele. Pokud pak dospělý, rodiče nevyjímaje, zvolí neadekvátní přístup, může tím celou 

situaci i stav dítěte zhoršit. Žák s diagnostikovanou hyperaktivitou potřebuje mít možnost 

uspokojit silnou potřebu tělesné aktivity, která je mu vlastní a kterou nedokáže bez negativních 

následků dlouhodobě potlačovat. 

Podle Jucovičové a Žáčkové je jednou z hlavních zásad výchovného vedení neklidného 

a nesoustředěného dítěte soustředit se na kladné stránky jeho osobnosti. 

„Protože k negativním reakcím a neadekvátnímu chování dítě dovedou často neúspěchy, 

je třeba se výchovně soustředit na kladné stránky jeho osobnosti. Je důležité objevit oblast, 

ve které je dítě úspěšné a na tu se zaměřit“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 57). 

Za důležitý prvek považuje Jucovičová se Žáčkovou umožnit dítěti prožívat i úspěch, zvláště 

když doposud zažívalo zejména neúspěchy. „V případě, že je dítě úspěšné nebo se chovalo tak, 

jak bychom od něj očekávali, nešetříme pochvalou. Tím významně přispíváme k utváření 

a hlavně posilování žádaných způsobů chování. Podaří-li se nám dítě kromě pochval i vhodně 

motivovat, je to základ naší úspěšnosti. Negativní chování spíše ignorujeme (pokud to jde), 

oceňujeme to, co dítě udělalo správně“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 58). 

Obě autorky také zdůrazňují, že například u dítěte s ADHD nelze dosáhnout pomocí příkazů, 

zákazů a trestů vůbec ničeho. „Řešení spočívá v pravém opaku – přes porozumění a přijetí dítěte 

ke konkrétní pomoci, oceňování a uznání“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 59). 
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Jako významnou metodu vhodnou k odbourávání negativních emocí, napětí a stresu, doporučují 

dramaterapii stejně jako Alexander Sutherland Neill ve svém Summerhillu (Neill, 2013, s. 140, 

Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 61). 

A stejně jako v Summerhillu a všech Sudbury školách považují za smysluplné, aby si děti 

tvořily svá pravidla (byť vycházející ze školního řádu a za pomoci a asistence učitele) samy. 

„V žádném případě není možné, aby je učitel vytvořil sám a do třídy je pouze přinesl, minula 

by se účinkem, děti by je vnímaly jako další direktivum“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 115). 

Autorky doporučují přistupovat k dětem jako k samostatným zodpovědným jedincům, netrestat 

je (trest staví, ale nebuduje), nedělat jim soudce a nehodnotit je. 

A zcela v duchu unschoolingu radí: „Učte děti radovat se ze života, staňte se sami dětmi, 

obohatí to obě strany! Buďte dítěti průvodcem ve složitém světě, ne vůdcem“ (Jucovičová, 

Žáčková, 2010. s. 228). 

Lilli Nielsen (1926 – 2013), dánská speciální pedagožka, vypracovala metodu aktivního učení, 

která vychází z jejích letitých zkušeností z pozorování jak zdravých dětí, tak dětí se zrakovým 

postižením. Tato metoda předpokládá, že nejvíce se dítě může naučit, pokud bude samo aktivní. 

Informace, které dítě přijímá pasivně, není většinou schopno zvnitřnit a přijmout za vlastní.  

Princip aktivního učení tedy vychází z toho, že „je-li dítěti poskytnuta příležitost, aby mohlo 

aktivně samostatně věci prozkoumat a ohledat, dítě si osvojí dovednosti, které se stanou 

součástí jeho osobnosti“ (Nielsen, 1998, s. 17-18). Takové informace je pak dítě schopno dále 

využívat. Poté se vyvíjí tak, aby se stalo pokud možno co nejvíce nezávislé. A my mu 

umožníme, aby si osvojilo základní kroky potřebné ke zvládnutí určité dovednosti.  

 

3.2 PŘEDSTAVITELÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY POUŽÍVAJÍCÍ 

PRVKY UNSCHOOLINGU 

Principy unschoolingu se objevují v řadě koncepcí u různých významných osobností z historie 

i současnosti pedagogické práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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3.2.1 FRANTIŠEK BAKULE (1877-1957)  

Tento „enfant terrible“ české pedagogiky se proslavil především jako první ředitel Jedličkova 

ústavu a také svým světoznámým dětským sborem Bakulovi zpěváčci. Jeho přátelský vztah 

k žákům a jeho netradiční metody (např. vyučování prací) byly ve své době přijímány velmi 

rozporuplně. Stejně jako představitelé unschoolingu se zajímal o potřeby svých žáků, nechával 

je projevovat se svobodně a dával jim i dostatek prostoru k pohybu. Své žáky zval k sobě 

do bytu, aby tam mohli pokračovat v tom, na co ve škole nezbyl čas, půjčoval jim své knihy. 

Také experimentoval s výchovami. Ve výtvarné výchově mohli žáci ztvárňovat, co chtěli, bez 

předlohy, podle paměti, nebo dokonce směli kreslit karikatury. Stejnou svobodu jim dopřával 

i ve slohu. A šel ještě dál, zavedl tzv. volnou kázeň: vyučování probíhalo formou diskuse 

a rozhovoru pedagoga s žákem. Dnes je Bakulovo pedagogické dílo považováno za velmi 

hodnotné, ojedinělé a revoluční. A většinu z jeho přístupů bychom mohli považovat 

za unschoolingové. Citace z knihy Borise Titzla To byl český učitel to potvrzují. 

„Zdárných výsledků bude škola moci vykázat teprve tenkrát, až učitel z volných projevů svých 

žáků pozná vzdělanostní jejich potřeby“ (Bakule, 1902, in Titzl, 1998, s.62). 

Bakule nesouhlasil s tím, že vytváření přátelského poměru mezi žákem a učitelem má 

za důsledek neposlušnost dětí. Ba právě naopak. Věřil tomu, že děti z lásky k učiteli vyhoví 

i bez rozkazů (Titzl, 1998). 

Stalo se, že jeden z Bakulových svěřenců (sedmiletý Jaroušek) zatoužil po tom napsat dopis 

domů a obrátil se na Františka Bakule se slovy: „Já bych chtěl psát mamince.“ 

Bakule: „Nu tak jen piš!“ 

Jaroušek: „Ale když já ještě neumím!“ 

Bakule: „Naučím tě tedy, chceš-li.“ 

Jaroušek: „Tak pojďte, prosím.“ 

Jaroušek se pak naučil psát během čtrnácti dnů (Titzl, 1998, s.114). 

Jiný Bakulův svěřenec Jan Kovaříček dával před čtením a psaním přednost pletení košíků. 

Jednoho dne se ale rozhodl, že by rád jel na prázdniny domů a potřeboval si svoji návštěvu 

písemně vyjednat. Bakule však zakázal, aby to za něj udělal někdo jiný. A tak Honzík musel 

se svou návštěvou rodiny počkat, dokud nezvládl dopis napsat sám... Během jediného roku pak 

absolvoval pět ročníků najednou (tamtéž, s. 136). 
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Bakule nechával děti, aby si samy vybíraly náměty ke kreslení. Věděl, že jedině tak pozná vkus 

a záliby dětí, a ty ho takto povedou k výběru učební látky (tamtéž, s. 137).    

Podobné názory na výchovu měl i samotný T. G. Masaryk. Dle Titzla (1998, s. 170) říká: „Dejte 

dítěti především slunko, čistotu, obklopte je obrazy a vším tím, co by je rozradostnilo 

a obšťastnilo. Uměním lze v dětech podporovat jejich vnitřní tvořivost a škola musí být v obci 

místem, kam by se každý rád podíval.“  

Bakulovy myšlenky byly na svou dobu neobvyklé, tvrdil například, že škola má poskytovat 

dětem dostatek teplé vlídnosti, lásky a vytvářet ovzduší otevřenosti.   

S některými svými postoji by narážel i dnes. Byl přesvědčen o tom, že učitelem může být každý 

dobrý člověk, který má vychovatelské schopnosti, nikoliv jen „diplomem opatřený školský 

učitel“. A stejně jako většina unschoolerů tvrdil, že školou má být dítěti vše, co ho obklopuje.   

František Bakule se především postavil proti násilnému formování žáků ve škole, které nemá 

oprávnění mravní ani věcné. Soudil, že výchovný despotismus „životních otázek neprobouzí 

a na ně neodpovídá, neboť je ani nepřipouští, a proto také nezná“ (Bakule, 1902, in Titzl, 1998, 

s. 62). 

 

3.2.2 AUGUSTIN BARTOŠ (1888-1969) 

Tento speciální pedagog, druhý ředitel Jedličkova ústavu, objevitel obnovení hmatu 

na amputované končetině (Bartošův fenomén) a dodnes používané metody náhradního psaní 

(např. ústy nebo prsty u nohy) začal svoji kariéru v roce 1908 jako učitel na obecné škole 

v Hradci Králové. Ale teprve v Nechanicích, kde se setkal s chudými a týranými dětmi, mohl 

plně rozvinout svůj přirozený učitelský talent. Přestože byli tito žáci (často posílení alkoholem) 

nesoustředění, nesnášenliví a mnohdy i krutí, Bartoš zcela v duchu Komenského „škola hrou“ 

vyučoval v přírodě (v lese, na poli, na zahradě) a velký důraz kladl na ruční práce. Jeho svěřenci 

nakonec patřili k nejlepším na škole. Pěstoval s nimi rostliny, vyráběli si své vlastní pomůcky 

do matematiky, účastnili se mnoha kulturních akcí a vycházek nebo hráli divadlo. Ve svém 

posledním učitelském působišti v Suché v nedaleko Nechanic vyučoval spíše mimo budovu 

školy než v ní. Přírodopis, zeměpis i geometrii vysvětloval zásadně na výpravách do terénu 

nebo při práci na školní zahradě (Renotiérová, 2007). 

Ve své speciálně-pedagogické praxi sestavil návrh osnov škol (1935) pro děti tělesně vadné, 

kde hlavními předměty byl především sport, hudební výchova, zpěv a ruční práce. Také 

vynalezl některé pracovní protézy (Chlupová, 2011). 
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I při práci s handicapovanými žáky považoval tvořivou práci za velmi důležitou a chovancům 

umožňoval pracovat v továrnách. Podařilo se mu uskutečňovat tak všechny tři základní teze 

speciální pedagogiky v péči o postižené, tedy rehabilitaci, kompenzaci a socializaci 

(Renotiérová, 2007). 

 

3.2.3 PŘEMYSL PITTER (1895-1976) 

Přemysl Pitter byl velký český humanista, pacifista, spisovatel, publicista, sociální pracovník 

a pedagog. 

Zcela v duchu základních principů speciální pedagogiky tvrdil, „že skutečná pomoc záleží 

v tom, aby si člověk chtěl a mohl pomoci sám" (Titzl, 1995, s. 52). 

K jeho nejpozoruhodnějším počinům jistě patří založení a provozování útulku pro mládež 

Milíčova domu v Praze na Žižkově, otevření ozdravovny Domov v Mýtě u Rokycan 

a zorganizování záchranné akce na pomoc dětem z koncentračních a internačních táborů. 

Milíčův dům dal domov dvěma stům sociálně ohrožených dětí, které tu nacházely vyžití v 

dílnách, klubovnách, v zahradě i na hřišti.  

Mýtský Domov se stal útočištěm nejen pro české děti, ale i pro děti z rodin německých 

protifašistických emigrantů, a také židovské děti, které nesměly chodit do školy a žily tu až 

do doby, než si je rodiče vyzvedli při povolání do transportu. Děti tu pracovaly pod vedením 

dospělých v menších skupinách, tzv. družinách a byly jim vštěpovány tyto základní principy: 

lidskost (soucit k lidem a přírodě), snášenlivost a spravedlnost (osobní a společenská, národní 

a rasová, politická a církevní), rovnost (v právech i povinnostech) a bratrství (ve vzájemné 

pomoci, jež nečiní rozdílu!) (Titzl, 1995).  

 „Pro nás je z této doby nejpozoruhodnější Pitterova ,užitá‘ pedagogika, v níž dominoval osobní 

příklad dospělých ve fyzické práci (jasný cíl, dohoda o něm, společná práce), kolektivní sport 

(kupř. volejbal pro pochopení smyslu souhry v týmu), společný zpěv a dětský ,sněm‘“(Titzl, 

1995, s. 54). 

Je zajímavé, že fenomén dětského sněmu nacházíme i v unschoolingu. Jak v Summerhillu, 

tak v Sudbury školách probíhá každý týden setkání, jehož se kromě dospělých účastní (a často 

jej i vedou) děti. Rozhodují se zde důležité školní záležitosti a hlas šestiletého dítěte tam má 

stejnou váhu jako hlas ředitele školy. 
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4 UNSCHOOLING VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 

 

Má vůbec unschooling resp. domácí vzdělávání své místo ve speciální pedagogice? John Holt 

je přesvědčen, že ano. Dokonce je toho názoru, že dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

mimořádně prospívá. Často se stává, že běžné školy ve snaze zabezpečit kvalitní vzdělání, 

kladou na takové dítě mnohem větší nároky, než je schopné unést a nezbývá čas na individuální 

přístup (Holt, Farenga, 2003). 

Jedna americká matka, která převedla svou dceru s autismem a pervazivní vývojovou poruchou 

do domácího vzdělávání, napsala: „Kvůli všem problémům, které jsme se školou měli, a také 

proto, že jsme dceři museli pomáhat s domácí přípravou, domácími úkoly a socializací, 

nezbýval nám vůbec čas na individuální přístup, který tolik potřebovala“ Holt, Farenga, 2003, 

s. 57, vlastní překlad autorky práce).1  

Podle Holta a Farengy pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami samotný fakt, že 

na ně nejsou kladeny takové nároky, jakým by musely čelit v běžné škole. Je u nich výrazně 

snížena hladina stresu, dochází k celkovému uvolnění. Neméně důležitým pozitivním faktorem 

unschoolingu je i absence jakékoli soutěživosti, která zvláště děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami velmi stresuje a vyvádí z rovnováhy (Holt, Farenga, 2003). 

Jeden americký otec pociťuje jako osvobozující, že svoji dceru nemusí posílat do školy. 

„Nemusíme se ráno starat o to, jestli je učesaná a obutá, nemusíme ji stresovat odchodem 

do školy a máme nyní bezpečné prostředí, ve kterém s ní můžeme pracovat a soustředit se 

na skutečné oblasti jejích potřeb. Jde o dítě, které se do svých deseti let nepoznávalo v zrcadle. 

Poznávala jednotlivé části těla, ale neměla žádné povědomí o sobě jako o celé osobě. Tolik jí 

toho uteklo, zatímco vyrůstala, tolik událostí, kterých se účastnila tělesně, ale nikoli citově. 

Takto se na ni můžeme lépe naladit a snažit se zaplňovat mezery. Zároveň pozorujeme pokroky. 

Zlepšil se její řečový projev, protože může mluvit a přemýšlet v klidu. Používáme techniky 

pro překonání jejích potíží při zpracování zrakových a sluchových podnětů, učí se vizualizovat, 

co se událo v každé kapitole (když si čte knížky). Přehráváme si jednotlivé věty nebo je 

                                                 

1 With all the problems we were having getting her the right services in school, and spending time helping her to 

get ready for school, helping her with her homework, and helping her with social issues, we had no time for one-

to-one work she really needed. 
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začleníme do výuky výtvarné výchovy. Jde jí to stále lépe“(Holt, Farenga, 2003, s. 59, vlastní 

překlad autorky práce).2 

 

4.1 APLIKACE UNSCHOOLINGOVÉHO PŘÍSTUPU U DĚTÍ SE 

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

V této kapitole budou popsány případové studie tří žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, již jsou všichni žáky svobodné školy, kde je aplikován usnchoolingový přístup. Žáci 

byly vybráni tak, aby výzkumný vzorek zahrnoval různé diagnózy. Jana je dítě spíše tiché, 

uzavřené s úzkostnými projevy, Sylva naopak hlučná, temperamentní, se syndromem ADHD. 

Hynek pak je dítě se sníženým sebevědomím, s vývojovou poruchou učení a nízkou vnitřní 

motivací. 

V úvodní části jsou uvedeny osobní a rodinné anamnézy dětí, včetně výsledků vyšetření 

z pedagogicko-psychologických poraden. Rodiče dětí umožnili autorce práce použít závěry 

vyšetření z PPP a souhlasí s jejich zveřejněním v bakalářské práci.  

Rodičům a třídním učitelům žáků byl předložen dotazník, ve kterém byli dotázáni na to, 

jak vnímali stav dítěte před přestupem na svobodnou školu a jak jej vnímají nyní.  

Dotazník obsahoval dvě otázky. První otázka: S jakými obtížemi se dítě potýkalo při nástupu 

do školy (zaměřte se, prosím, na pozornost/soustředění, motivaci k učení, samostatnost, 

schopnost spolupráce)? Druhá otázka: Jak je na tom nyní? Došlo v daných oblastech k nějakým 

změnám? Pokud ano, tak k jakým? 

Děti byly požádány o svoje vyjádření nad tím, jak se ve škole cítí. Mohly si vybrat kteroukoli 

ze tří forem odpovědi (obrázek, rozhovor, písemné vyjádření). Z rodičů se odpovídání ve všech 

                                                 

2 We don´t have to worry about things like combing her hair or getting her shoes on in the morning, and we now 

have a protective environment in which to work with her, concentrating on her real areas of need. This is a child 

who, up to the age of ten, didn´t know who she was when she looked at herself in the mirror. She could recognize 

parts of her body, but she had no sense of herself as a person. There are so many things that she missed, growing 

up, so many experiences that she participated in physically but not emotionally. So we can go to her level and fill 

in the gaps. She is also improving at home. Her speech has improved, because sha can talk more slowly think more 

slowly. We are using techniques for helping with her auditory and visual processing difficulties, and she is learning 

how to visualize what happens in each chapter (when reading books). We play-act the sentences, or we incorporate 

them into art lessons. She is doing so much better.“ 
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případech ujaly matky, z dětí jen starší Hynek. Zvolil si písemnou formu. V zájmu zachování 

anonymity byla jména dětí změněna. 

 

4.2 Žákyně Jana  

Jana navštěvuje třetí ročník svobodné základní školy, je jí devět let. Jedná se o žákyni 

s výraznými percepčními a motorickými obtížemi a aktuálním intelektovým výkonem v pásmu 

podprůměru s výraznými úzkostnými projevy. 

1) Rodinná anamnéza: Rodina je úplná, Jana má starší sestru a bratra dvojče. Doma je spíše 

podnětné prostředí, podporující péče. Porod proběhl bez nápadností, psychomotorický vývoj 

v normě.  

2) Osobní anamnéza: Do MŠ Jana nastoupila ve třech letech spolu s bratrem, adaptační potíže 

nebyly zaznamenány. Od šesti let (před nástupem do první třídy) byla v péči logopeda. 

Po absolvování individuálního a skupinového grafomotorického kurzu v PPP bylo žákyni 

doporučeno vyšetření školní zralosti s přihlédnutím k celkové školní nezralosti, ale nebylo 

zrealizováno. V první třídě se objevily výrazné obtíže v sociální oblasti a obtíže 

v komunikaci. V červnu 2016 byla vyšetřena psychologem (zpráva není k dispozici). Měsíc 

docházela na individuální intervence. Po ukončení první třídy přestoupila z běžné školy 

do školy svobodné. 

3) Pedagogicko-psychologické vyšetření: Jana navazuje úvodní kontakt jen velmi těžko. 

Zpočátku se snaží vyhnout testování (jednoduchou postavu kreslí více než dvacet minut), 

motivace oscilující. Mimický projev živější, občas nepřiměřený. V kontaktu je patrná 

výrazná sociální nezralost, zpočátku vůbec nemluví, jen pokyvuje hlavou, nálada úzkostně 

laděná. Pozorovány infantilní projevy (strká si palec do úst). Mělčí koncentrace pozornosti. 

První slova se objevují až po cca 60 minutách. Následně své činnosti komentuje, tempo řeči 

je nepřiměřeně rychlé, slovní zásoba chudší, patrná artikulační neobratnost. Instrukcím 

rozumí bez obtíže, ale pracovní tempo je pomalé. Aktuální intelektový výkon podává 

celkově v rámci rozšířeného kognitivního indexu v pásmu podprůměru při nerovnoměrném 

rozložení schopností ve prospěch názorové složky intelektu. Profil jednotlivých subtestů je 

nevyrovnaný (v normě výkon v konstrukčním myšlení, podprůměrný výkon ve sluchové 

paměti, vizuálně-prostorové paměti, v pojmovém a logicko-matematickém myšlení, 

ve verbální konceptualizaci). Figurální kresba: velká, výrazně disproporční. 



31 

 

Didaktický test nezvládla ani s oporou o názor. Píše levou rukou, vadným, křečovitým 

úchopem ve čtyřech prstech, místy palec přes ukazovák, velmi silný přítlak, pomalé tempo 

se zárazy, patrný třes v levé ruce. Přepis a opis s patrnými výraznými grafomotorickými 

obtížemi, písmena obtížně napojuje, nevybarvuje správné tvary písmen. Diktát zkrácen 

pro výrazné neurotické obtíže (ruce v ústech, hlava položená na pravém rameni, třes 

v rukou), výrazně pomalé pracovní tempo. Obtížně vybarvuje tvary písmen, velká písmena 

téměř nevybarvuje. Čtení neplynulé, bez správné intonace, výrazná chybovost. Při následné 

reprodukci pouze stroze odpovídá na návodné otázky. Výrazné obtíže ve sluchové syntéze 

aanalýze, v pravolevé orientaci, v motorických funkcích, v reprodukci rytmů a akustickém 

značení slov. Obtíže ve sluchové diferenciaci. Lateralita je méně vyhraněná (dominance levé 

ruky a levého oka). V řeči vykazuje výraznou artikulační neobratnost a specifické asimilace. 

Kontakt navázala velmi nejistě, je stažená, zpočátku mluvila šeptem s rukama v ústech. 

Spontánně komunikuje až na konci celého vyšetření. Tempo pomalé až velmi pomalé. 

Pozornost obtížně zaměřitelná, výrazná tichá zahledění, při zátěži grimasy a tiky v obličeji, 

kroutí celým tělem. Výrazné motorické projevy. 

Matka popisuje obtíže se soustředěním, Jana podle ní nemá představu čísla, plete si písmena. 

V pololetí první třídy nastaly dle matky psychické obtíže (dívka se bojí tmy, má úzkostné 

stavy, deprese). Matka si chválí, že nyní (po přechodu do svobodné školy) je příprava 

doškoly zcela odlišná než v předcházejícím školním roce, kdy Jana musela denně doplňovat 

učivo, které ve škole nestihla. Nyní doma hodně čte, maluje, hraje si s panenkami, občas 

používá tablet. Je veselá a pozitivní, ale pokud je v depresi, nemůže se pohnout 

a nekomunikuje. Má obtíže v neznámém prostředí. Rodiče sourozence nesrovnávají, nejsou 

výkonově zaměření. 

4.2.1 POZNATKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

4.2.1.1 Obtíže při nástupu do svobodné školy 

Rodič 

Matka uvedla, že dcera byla před nástupem do prvního ročníku běžné ZŠ nemluvná, 

nevyhledávala společnost spolužáků, neměla žádné kamarádky. Byla velmi tichá a nejistá. 

Pokud jde o pozornost a soustředění rodiče nepozorovali žádný výrazný problém. Dívka byla 

velmi motivovaná k učení, dokonce docházela k soukromé přípravě zaměřené na školní zralost 

a posléze i do grafomotorického kurzu. Do školy se velmi těšila.  
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Matka dále uvádí, že s nástupem do prvního ročníku běžné školy se nejistota dcery začala 

dramaticky stupňovat, komunikace s ní byla velmi složitá. Ve škole při vyučování byla 

nepozorná a v komunikaci se spolužáky a pedagogy úzkostná. Nebyla schopna jakékoliv reakce 

před celou třídou. Úkoly zadané ve škole nestíhala plnit, práci si přinášela domů, ale ani tam 

se jí nedařilo vše dohnat. Byla z toho vyčerpaná a postupně ztrácela motivaci k učení. V druhém 

pololetí se její úzkostné stavy natolik zhoršily, že se začala velmi bát i v situacích, které dříve 

již několikrát zažila a neměla s nimi původně žádný problém. Dle matky docházelo stále častěji 

k „zásekům“, kdy Jana nebyla schopna jakéhokoliv slova ani pohybu. A někdy trvalo i několik 

hodin, než byla zase schopna se pohnout. Celkově byla stále uzavřenější a smutnější. Rodiče 

začali dceru brát k psycholožce a po konzultaci s ní se rozhodli změnit od nového školního roku 

ZŠ. Ve zbytku školního roku byla schopná a ochotná spolupracovat jen tehdy, pokud byla 

vyzvána k nějaké známé činnosti. Pokud byla situace pro ni nová nebo neznámá, nebo 

ji považovala z nějakého důvodu za ohrožující, opět se „zasekla“ a nebyla schopna jakékoliv 

akce. 

Pedagog 

Když Jana nastoupila do školního kolektivu, působila velmi plaše až bázlivě. Byla velmi 

nesamostatná a úzkostná. Zpočátku se fixovala na vybrané dospělé osoby. Často vyhledávala 

u těchto osob fyzický kontakt, bezpečí. Měla potřebu se „přitulit“. Její pozornost kolísala, 

spolupracovala pouze s dospělými. 

 

4.2.1.2 Současný stav a významné změny 

Rodič 

Matka popisuje, že nyní po roce a půl v nové plně respektující škole, se její dcera pomalu vrací 

k původní jistotě, stala se opět veselou, více mluví. Sice stále dochází k situacím, kdy nemá 

potřebu příliš komunikovat, ale matka zde vidí výrazný posun. S překvapením se pozastavuje 

nad tím, že Jana s radostí a úsměvem vystoupila na školním představení. To by dříve bylo zcela 

vyloučené. „Záseky“ téměř vymizely, dokáže se pouštět do nových věcí, má potřebu zkoušet 

se překonávat i v situacích, které se jí na první dojem zdají nemožné. Více si věří, dokáže sama 

rozpoznat, čeho se bojí a následně se rozhodnout, že ten strach chce zvládnout.  Pokud v sobě 

najde motivaci něco dělat, dokáže se poměrně dlouho soustředit. Pokud jde ale o činnost, která 

nevychází z jejích potřeb, pozornost velmi rychle opadne.  
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Matka v závěru dotazníku uvádí: „Změna školy přinesla dceři velkou úlevu a tím nejen jí, 

ale celé rodině. Postupně se uvolnila, její svět začal být veselejší, barevnější. A tím se stal 

barevnějším i ten náš. Získala na sebedůvěře, opět se těší do školy. Má radost ze svých úspěchů, 

dokončené práce nebo prostě jen tak z bytí.  Ráda se učí, začíná se opět zajímat svět kolem 

sebe. Dokáže rozpoznat, co se jí daří a ráda to dělá. Věřím, že díky přístupu školy bude čím dál 

sebevědomější a bude si jistá sama sebou, naučí se znát své přednosti, a hlavně bude se nadále 

radovat a smát.“  

Pedagog 

Nastal velký posun směrem k uvolnění, její úzkostnost se projevuje jen v extrémních situacích 

(například při návštěvě školní inspekce). Lépe se koncentruje na práci, je samostatnější 

v sebeobsluze a souvisejících úkonech. Projevuje radost z učení. Je schopna spolupráce 

ve dvojici i v malé skupince dětí. Dokáže převyprávět vyslechnutý příběh, což by před rokem 

bylo nemyslitelné. Zajímá ji příroda a ráda chodí na procházky. Oblíbila si veškeré výtvarné 

tvoření a nadšeně se všech takových činností účastní, také ji baví pohybové aktivity, včetně 

kolektivních her. Dokonce se aktivně zúčastnila vánočního divadelního představení. 

Ve srovnání s loňským rokem je mnohem lépe schopná vyjádřit své potřeby a se známými lidmi 

se již nebojí komunikovat. Našla si několik kamarádek a ráda si s nimi hraje. Jana je sice 

z hlediska hodnocení znalostí a zvládnutí ŠVP stále výrazně pozadu, ale její proměna 

na sociální úrovni je markantní a přináší radost nejen jí, ale i všem okolo. 

4.2.2 SHRNUTÍ 

Výrazně stresující prostředí ve škole při nástupu do první třídy přispělo u Jany k potížím, které 

se během roku stupňovaly, postupem času se u ní vyvinuly stavy úzkosti až deprese spojené 

s nezájmem o cokoli. Dle názoru matky i pedagoga změna školy Janě velmi prospěla. 

Respektující prostředí jí pomohlo zbavit se úzkostných stavů. Snížená míra stresu a možnost 

autonomního rozhodování zabývat se činnostmi dle vlastního výběru pomohlo Janě k větší 

sebedůvěře, schopnosti radovat se z učení a spolupracovat.  
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4.3 Žákyně Sylva 

Sylva je žákyní druhé třídy svobodné školy. Je jí osm let. Problémy při přijetí do školy 

(před rokem) spočívaly především v její neochotě spolupracovat, neschopnosti 

se byť krátkodobě soustředit na jakoukoli činnost a v častých konfliktech se spolužáky. 

1) Rodinná anamnéza: Otec – 42 let, vyučený, manželství první, pracuje jako instalatér. Působí 

jako ten z rodičů, který má tendenci Sylvu „rozmazlovat“. Zájmy: kopaná a cyklistika. 

Matka – 45 let, vzdělání středoškolské, manželství první. Pracuje jako asistentka ředitele 

menší firmy. Působí temperamentně, sportovní vzhled. Zájmy nejsou známy. Sylva má 

o čtyři roky mladší sestru. Prarodiče z otcovy strany již nežijí, z matčiny strany žije dědeček 

babička, oba často Sylvu hlídají (vyzvedávají ji ze školní družiny). 

Situace v rodině: Manželství bylo uzavřeno před devíti lety. Rodiče působí na první pohled 

harmonicky, ale je vidět, že na výchovu mají odlišný názor. Matka je důsledná a spíše 

chladná, otec má tendenci Sylvě ve všech ohledech vyhovět a poskytuje jí větší emocionální 

podporu než matka. Se školou rodiče komunikují poměrně ochotně. 

2) Osobní anamnéza: Průběh těhotenství a porodu: Těhotenství bylo chtěné ale rizikové, porod 

komplikovaný a předčasný (29 týden), dítě s nízkou porodní váhou v inkubátoru, 

novorozenecká žloutenka. Průběh vývoje: Psychomotorický vývoj v normě, seděla v osmi 

měsících, chodila v deseti měsících, první slova v roce a půl. V kojeneckém období byla 

dosti neklidná. Ve třech letech kontrolní vyšetření se závěrem psychomotorický test 

v normě, brzký nástup motorických dovedností i řeči. Čistotu udržovala od roku a půl. 

Prodělala běžné dětské nemoci, žádné závažné choroby. Školní vývoj: MŠ od tří let, dobrá 

adaptace, časté konflikty s dětmi a emoční výbuchy. Na žádost rodičů vyšetřena pro školní 

zralost, realizován odklad školní docházky z důvodů mimointelektových (emoční a sociální 

nezralost). Od počátku školní docházky problémy s koncentrací pozornosti, nechuť 

ke školním povinnostem, domácí příprava s obtížemi. 

Pedagogicko-psychologické vyšetření: Sylva je zpočátku méně komunikativní, v mírné tenzi, 

ale adaptuje se poměrně rychle. Ochotně přistupuje k zadávaným úkolům, ale motivace je 

nestálá. Odbíhá od činností verbálně i fyzicky – opouští své místo, prochází se po místnosti, 

kývá nohama, hraje si s vlasy. Pozornost kolísá zvláště u úkolů verbálních, při práci 

s konkrétním materiálem pracuje soustředěněji, v přiměřeném tempu, svoji činnost komentuje, 

při úspěšném řešení se usmívá. Postupně se u ní stupňuje psychomotorický neklid. Aktuální 

úroveň rozumových schopností se pohybuje v pásmu průměru, s převahou oblasti názorové nad 
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verbální. Výkon je v obou oblastech nevyvážený. Číst odmítá se zdůvodněním, že ji to nebaví, 

že číst neumí. Jednotlivá písmena rozeznává bezpečně, ale ve slovech chybuje, čte 

bez porozumění. Písemný projev je kostrbatý a neúhledný. Držení psacího náčiní je v pravé 

ruce při nesprávném úchopu (prostředníček nahoře). Obecně tendence ke zbrklému řešení 

úkolu, sluchovou analýzu a syntézu nezvládá, při diferenciaci váhá u slov s měkkými a tvrdými 

slabikami. V pravolevé orientaci zpočátku nechápe instrukci, opravuje se. Zrcadlové vnímání 

nezvládá. Při audiometrické koordinaci je reprodukce rytmů bezchybná, při akustickém značení 

slov je nejistá, opravuje se. Vyjadřovací schopnosti a formulování jsou na velmi dobré úrovni, 

s bohatou slovní zásobou. Lateralita zkřížená (pravá ruka, levé oko). 

Intelektové schopnosti v pásmu průměru s nerovnoměrným výkonem, syndrom ADHD 

(stanoven dětským psychiatrem ve spolupráci s dětským psychologem) a z něj vyplývající 

možné konflikty s okolím, problémy s navazováním přátelství, neadekvátní řešení v zátěžových 

situacích, které mohou působit jako nedostatek empatie), zvýšená citlivost, labilita, výrazné 

obtíže ve sluchové percepci, možný rozvoj specifické poruchy učení. 

Současný stav dítěte: Sylva není mezi svými vrstevníky příliš oblíbená. Spolužáci s ní většinou 

nechtějí spolupracovat, špatně snášejí její afektivní reakce a často ji okřikují. Sylva zpočátku 

ve škole téměř nepracovala. Mezi dětmi se chovala nepřirozeně, za každou cenu upoutávala 

pozornost.  Ke zklidnění jí primárně nepomáhala ani přítomnost dospělé osoby. Otec odmítá 

vidět problém a Sylvu vnímá jako by bylo vše v nejlepším pořádku. Matka si problém 

uvědomuje a o to autoritativnější způsob výchovy volí. 

4.3.1 POZNATKY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

4.3.1.1 Obtíže při nástupu do svobodné školy  

Rodič 

Matka uvádí, že Sylva měla už v mateřské škole často problémy s výbuchy vzteku. Stávalo se, 

že někdy byla téměř nezvladatelná. Matka se domnívá, že proto dostala odklad nástupu do první 

třídy. Když pak do školy konečně nastoupila, byla si hodně nejistá, nevěřila si. Ze začátku 

školní docházky u ní stále docházelo k emočním výbuchům. A to jak doma, tak ve škole. 

Neměla žádné kamarády. Ani v sousedství ani mezi spolužáky. Spíš se jí posmívali nebo ji 

provokovali. Doma odmítala psát úkoly a dělat jakoukoli přípravu do školy. Také odmítala 

doma pomáhat, kromě péče o mladší sestru. Ale ani u toho nedokázala vydržet déle než deset 

minut. 
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Pedagog 

              Při vstupu do školy byla tato žákyně velice neklidná, emočně vznětlivá. Před nástupem 

do první třídy byl realizován odklad školní docházky z důvodu mimointelektových (emoční 

a sociální nezralosti). Od počátku školní docházky měla dívka problémy s koncentrací 

a pozorností. Také se u ní silně a často projevovala nechuť k plnění školních povinností 

a neschopností spolupracovat s ostatními dětmi. Stále potřebovala ujištění, že vše dělá nejlépe, 

je první a její práce je nejlepší. Byla motivována především vnějšími motivačními faktory. 

Na základě edukačních nedostatků byla u dívky provedena speciálně pedagogická 

a psychologická diagnostika s diagnózou susp. syndrom ADHD (následně potvrzeno 

vyšetřením dětského psychiatra). 

4.3.1.2  Současný stav a významné změny  

Rodič 

Matka pozoruje znatelné změny. Na konci první třídy (a teď v druhé ještě víc) ona i otec dívky 

začali pozorovat výraznou zlepšující se tendenci. Emoční výkyvy a „výbuchy“ už nejsou tak 

časté. Ve škole si postupně našla kamarády, občas si je zve i domů.  Jeví se celkově klidnější. 

Do školy se těší, baví ji pečovat o zvířátka v zookoutku, zvláště o morčata. Také se více začala 

věnovat kreslení a vyrábění různých věcí. Matka si všimla, že Sylvě přestalo vadit   pomáhat 

doma. Se sestřičkou si dokáže hrát mnohem déle než dříve. Matka se domnívá, že dceři dělá 

dobře, že se ve škole nemusí stresovat a že k ní pedagogové přistupují s láskou a pochopením. 

Nekárají ji a snaží se vyhovět jejím potřebám. Rodiče uvažovali o stěhování, ale nakonec 

od tohoto nápadu upustili, protože by pak nemohli Sylvu do školy vozit. Je pro ně důležité, 

že se Sylva cítí bezpečně a do školy chodí ráda. 

Pedagog 

Na žádost rodičů došlo po nastoupení do školy k novému vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně především ohledně chování Sylvy ve škole. Zejména v souvislosti 

s jejím temperamentem, emočním prožíváním a sociálními schopnostmi. Po dohodě školy 

s rodiči začala Sylva užívat svobodu a volnost při svém vzdělávání, začala se vzdělávat podle 

IVP, které podporuje výběr činností a učení bez stresu a potřeb výkonů. Nyní navštěvuje dívka 

svobodnou školu (druhým rokem). Sice velice pomalu, ale přeci se u Sylvy daří podporovat její 

vlastní vědomí a zodpovědnost za její činnosti. Je těžké říct, že by byla vedena pouze vnitřní 

motivací, nicméně odpadl stres a emoční napětí. 
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 Její fyzické projevy a energické chování se díky možnosti kdykoli přerušit činnost a jít 

se "vyběhat" velice uklidnilo. Také kooperace s vrstevníky je mnohem lepší díky podpoře 

mediací vzniklých situací a respektujícímu prostředí školy. Přínosem pro Sylvu je i vzdělávání 

v heterogenní skupině. Pomáhá jí na jedné straně učit se respektu a na druhé straně využívat 

možnost požádat o pomoc starší spolužáky, se kterými ráda spolupracuje. Její psychomotorické 

tempo se zdá klidnější a křivka vzrušivosti se přiblížila normě. Žačka se shlédla v péči o zvířata 

ve školním zookoutku, kde se sebevědomě stará o své svěřence. I zde je patrná sociální 

kompetence, která se za více než rok ve svobodné škole díky podpoře velice zlepšila. 

4.3.2 SHRNUTÍ 

Sylvě rozhodně respektující prostředí školy prospívá. Možnost se kdykoli dle potřeby fyzicky 

vybít jí následně umožňuje soustředit se lépe na klidové činnosti. Také možnost starat 

se ve škole o zvířátka v zookoutku jí prospívá. Jednak jí fyzický kontakt se zvířaty zklidňuje, 

jednak jí dodává sebevědomí, že je jí tak důležitý úkol svěřen a ona je schopna ho zvládat. Sice 

někdy stále ještě odmítá nabízené činnosti, zvláště pokud jde o psaní, ale když v nich nachází 

smysl, chopí se sama iniciativy. (Například výroba výstražné tabulky pro děti, aby věděly, 

že nemají lézt přes zeď.) 
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4.4 Žák Hynek 

Hynkovi je třináct let, je žákem sedmé třídy svobodné školy. Do nové školy ho po dohodě 

s otcem dala jeho nevlastní matka ne proto, že by měl kázeňské nebo jiné problémy, ale spíše 

proto, že spolu s otcem měli dojem, že v klasické škole se chlapec nikam neposouvá a trpí 

domácími přípravami, zejména psaním obsáhlých domácích úkolů. Při přijetí do školy 

(před rokem) se jevil jako nemotivovaný s neochotou pouštět se do jakékoli práce. Do kolektivu 

spolužáků ale zapadl dobře.  

1) Rodinná anamnéza: Otec – 39 let, středoškolsky vzdělaný, manželství druhé, pracuje jako 

řidič/závozník. Působí jako ten, kdo doma vládně přísnější rukou. Zájmy: turistika 

a cyklistika. Nevlastní matka – 40 let, vzdělání vysokoškolské, manželství druhé. 

Momentálně je na mateřské dovolené s mladším synem. Zájmy: práce na zahradě, ruční 

práce. Působí jako emočně vřelá bytost, která může být Hynkovi oporou. Možná i tím, 

že více než otec respektuje jeho potřeby. K rozvodu biologických rodičů došlo, když bylo 

Hynkovi devět let po delším období hádek a konfliktů. Chlapec pak zůstal v péči otce. V té 

době u něj došlo k výraznému zhoršení prospěchu a začaly se u něj projevovat výkyvy 

nálady až apatie. Postupem času se situace stabilizovala, ale nižší sebevědomí přetrvávalo. 

Situace v rodině: Zdá se, že s nevlastní matkou má Hynek velmi dobrý vztah a že je mu 

emoční oporou spíše než otec, který je zaměřen více výkonově. Vliv své nové partnerky 

však toleruje, neboť si uvědomuje, že to synovi pomáhá.  Informace o prarodičích nejsou 

známy. Hynek svého otce obdivuje, ale zároveň se ho trochu bojí. Manželství bylo uzavřeno 

před dvěma lety. Půl roku nato se narodil mladší bratr.  Hynek ho má velmi rád a rád si s ním 

hraje. Otec s novou partnerkou působí harmonicky, se školou komunikují ochotně a účastní 

se školních akcí i s malým synkem. 

2) Osobní anamnéza: Průběh těhotenství a porodu: Těhotenství bylo nechtěné, porod 

předčasný ve 32. týdnu. Psychomotorický vývoj v normě. Hynek prodělal běžné dětské 

nemoci. Školní vývoj: Do MŠ nastoupil ve třech letech, adaptační potíže nebyly 

zaznamenány. Nástup do základní školy v řádném termínu.  

3) Pedagogicko-psychologické vyšetření: V evidenci pedagogicko-psychologické poradny je 

od roku 2011 (záznamy nejsou k dispozici, ze shrnutí vyplývá, že byly diagnostikovány 

specifické poruchy učení). V roce 2013 byl vyšetřen se závěrem: dysortografie (středně 

těžká forma), dysgrafický ráz písma a drobné dyslektické potíže při intelektové výkonnosti 

s dolním pásmu průměru. Pomalejší psychomotorické tempo. Z dalšího, kontrolního 
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vyšetření v roce 2015 vyplývá: Hynek je milý, spíše tichý chlapec, během vyšetření 

spolupracuje, snaží se. Otec si stěžuje na jeho roztěkanost, zbrklost a neschopnost 

se soustředit. Výsledky ve škole vedly k opakování páté třídy. Čtení neplynulé, se zárazy, 

často vynechává písmena a domýšlí si slova. Reprodukce textu spíše stručná. V diktátu větší 

množství specifických chyb (absence diakritiky, záměny a vynechání písmen, písmena 

navíc, nerespektování hranice slova) a menší množství chyb pravopisných. Přepis 

bez chyby. Písmo hůře čitelné, úchop tužky křečovitý, tempo psaní pomalejší. 

V orientačním testu měl Hynek potíže se slovní úlohou, dobře se mu dařilo písemné sčítání, 

odčítání, násobení a dělení. Sluchové i zrakové rozlišování mírně nejisté, sluchová analýza 

a syntéza je spolehlivá. Grafomotorický projev podprůměrný až defektní. Diagnostický 

závěr: Dysortografie, dysgrafický ráz písma a drobné dyslektické obtíže. Žák s vývojovou 

poruchou učení, pro účely školní matriky 2. stupeň postižení. Doporučená podpůrná 

opatření: 1. speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání 2. kompenzační, 

rehabilitační a učební pomůcky 3. speciální učebnice a didaktické materiály 4. poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb, docházka na ambulantní dyslektickou nápravu.  

4.4.1 POZNATKY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ   

4.4.1.1   Obtíže při nástupu do svobodné školy 

Rodič 

Matka popisuje Hynka jako chlapce se sníženým sebevědomím. Přičítá to klimatu běžné školy, 

kde byl Hynek nucen (aby se zařadil do běžného kolektivu) převzít roli třídního šaška. 

Spolužáci se mu smáli, tak své neúspěchy maskoval tím, že předstíral, že to byl vlastně jeho 

záměr. Bál se pouštět do jakýchkoli projektů, své školní povinnosti plnil jen z donucení, doma 

se vůbec nepřipravoval. Před testem nebo písemnou prací měl panický strach a bál 

se i následného hodnocení. Nesnášel anglický jazyk, snažil se hodinám angličtiny všemožně 

vyhýbat. Matka také udává, že mu zároveň bylo velmi nepříjemné, že na něj bylo pohlíženo 

jako na problémového žáka. Ale dle slov matky s tím odmítal cokoliv dělat. 

Pedagog 

Chlapec přišel s diagnostikovanou dysortografií. Také jeho motorické tempo bylo velice 

pomalé a jeho jemná motorika byla hluboko pod normou pro jeho věk. Bál se zapojit 

do pracovních činností. Ohrazoval se slovy, že mu to stejně nepůjde. Často předem vzdával své 
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činnosti kvůli strachu z neúspěchu. Jediná oblast, kde do doby nástupu do svobodné školy byl 

schopen zažít pocit úspěchu, byla tělesná výchova. Chlapec trpěl sníženým sebevědomím. Byla 

velice málo rozvinuta vnitřní motivace a zájem o dění kolem. Z mého pohledu bral chlapec svůj 

život jako naprogramovaný někým jiným bez možnosti sám cokoli změnit. 

4.4.1.2  Současný stav a významné změny  

Rodič 

Matka se domnívá, že došlo k několika změnám. Hynek se již tolik nebojí projevit vlastní názor. 

Také se u něj objevil zájem o některé oblasti, které ho předtím vůbec nezajímaly. Například 

umění a život v orientu, především japonská kultura. Dříve neměl zájem vůbec o nic. Rodiče 

také pozorují, že už Hynek není stresovaný věčnými přípravami do školy a plněním 

nesmyslných úkolů. Matka je překvapená zejména z jeho radikálního zlepšení v angličtině, 

která pro něj byla na běžné škole (kde probíhala klasická frontální výuka) postrachem a z toho, 

že je chlapec schopen v cizím jazyce i konverzovat (byl schopen se domluvit s rodilým 

mluvčím, který jej požádal o pomoc). Také se mnohem lépe orientuje při vyhledávání informací 

a nebojí se je sdělit svému okolí. Již nemá potřebu na sebe upozorňovat pouze tím, že je všem 

k smíchu, ale dokáže se v kolektivu chovat, jako jeho právoplatný a rovný člen. Jeho 

sebevědomí stále ještě není dle matky zcela v pořádku, ale lepší se den ode dne.  

Matka i otec se domnívají, že změna školy chlapci prospívá: „Jsme moc rádi, že jsme Hynkovi 

umožnili studovat ve svobodné škole, která mu pomáhá rozvinout a poznat své vlastní já.“ 

Pedagog 

Žák se velice uklidnil, co se týče strachů ze špatných výsledků. Také se snaží více zapojovat 

do dění ve škole, občas se účastní plánování nějaké akce. Rád diskutuje s kamarády. Také se 

mu zvýšilo sebevědomí, a dokonce se nestydí komunikovat v anglickém jazyce s rodilou 

mluvčí. Je nutno podotknout, že delší dobu trvalo, než pochopil, že se jedná o svobodnou 

volbu, jak naloží se svým časem ve škole. Dost dlouho se povaloval a zdálo by se, že nic 

kloudného nedělá. Chlapec však objevoval své možnosti a ubezpečoval se ohledně 

bezpečného prostředí a svobody. Nyní si tento žák sám dokáže říci o lekce českého jazyka, 

matematiky a angličtiny. Nebojí se projevit svůj názor ani před celou komunitou, byť to nemá 

potřebu činit často.   
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Zdá se, že diagnózy z PPP jsou diagnózami školními, které na běžný život nemusí mít 

až tak velký vliv. Při orientaci pouze na výkon, čehož jsou klasické školy plné, je tato 

diagnóza značně limitující a dokáže žáky onálepkovat jako žáky s problémem. 

4.4.2 VYJÁDŘENÍ DÍTĚTE 

Jsem na téhle škole moc rád. Začlo mě bavit čtení a taky mě baví bavit se anglicky s Mary. 

Taky tu mám víc kamarádů, než jsem měl na starý škole. Vlastně se do školy každej den těším. 

4.4.3 SHRNUTÍ 

Z anamnézy vyplývá, že Hynka, coby citlivého chlapce, zasáhl rozchod rodičů poměrně silně. 

Byly tím otřeseny jeho základní jistoty a tím i jeho přijímání sebe sama a následně 

i sebevědomí. Období, kdy vyrůstal jen s otcem, se jeví jako kritické. Vzhledem k tomu, že byl 

Hynek soudem přidělen do péče otce, lze usuzovat na nezájem biologické matky nebo na její 

neschopnost o syna řádně pečovat. V té době se výrazně zhoršil jeho prospěch a projevila 

se u něj deprese až apatie. Lze předpokládat, že s novou partnerkou otce přichází do rodiny 

vřelost a emoční podpora, kterou Hynek zřejmě zatím příliš nepoznal. Po přestupu do svobodné 

školy se chlapci dostává i podpory ve svobodném rozhodování, což dle vyjádření nevlastní 

matky i Hynka samotného lze považovat za velmi přínosné pro jeho další vývoj a pocit 

subjektivní pohody. Změna školy sama o sobě se jeví jako dobrý krok. Je vidět, že přenechání 

svobody v rozhodování na dítě nemusí nutně vést k dlouhodobé stagnaci, ale naopak (po nějaké 

době) dokonce k větší a cílené aktivitě a logicky i k větší sebedůvěře. 
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5 ZÁVĚR 

 

Zkoumání historie i současné praxe potvrdilo, že se speciálně pedagogické přístupy v mnohém 

s unschoolingovými shodují. Respektující přístup k dítěti, zohledňování jeho momentálního 

stavu i individuální práce s ním jsou zcela jistě společnými prvky.  

Pokud jde o to, jaký je účinek čistě unschoolingového přístupu na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, na vzorku tří dětí se ukázalo, že se jejich celkový stav znatelně zlepšil 

a docházelo a dochází u nich k výrazným pokrokům. Absence stresových faktorů a tlaku běžné 

školy (mimo jiné soutěživosti, která zvláště děti se speciálními potřebami velmi stresuje 

a vyvádí z rovnováhy) způsobila, že všechny tři děti se posunuly nejen na emoční a sociální 

úrovni, ale u všech následně vzrostla i vnitřní motivace k učení. 

Tři zkoumaní žáci nejsou zcela jistě reprezentativním vzorkem. Proto by možná stálo 

za to věnovat se tomuto tématu hlouběji na větším výzkumném vzorku dětí. Rozhodně lze říci, 

že zkoumaným dětem se speciálními vzdělávacími potřebami unschoolingový přístup 

vyhovoval. Dá se tedy očekávat, že liberální přístup, svoboda v rozhodování výběru činností 

a respektující přístup by prospíval i dalším dětem se SPU.  Aby mohl být takový výzkum vůbec 

realizován, je potřeba, aby vznikaly další svobodné školy a byly podporovány jak legislativně, 

tak ideově. Bohužel díky tomu, že se unschoolingový koncept od tradičního školství výrazně 

odlišuje, je často provázen pochybnostmi ze strany veřejnosti. I když ne všichni rodiče jsou 

spokojeni se současným většinovým způsobem výuky, stále přetrvává silná skepse vůči 

veškerým alternativám. Jedním z podcílů této práce je tedy i umožnit detailnější pohled 

na usnchooling a jeho nesporné klady pro vývoj dětí a zejména pak dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
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