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1. Oblast – Postoje pedagogů 

 

• Kolik žáků s problémovým chováním je ve Vaší třídě? (Případně v té, kde učíte 

nejvíce). 

„Celkem 2.“ 

 

• Kolik jich bylo před zavedením plošné inkluze? Změnil se jejich počet? 

 

„Nezaznamenala jsem, že by se nějak počet změnil.“  

 

• Jaké jsou nejčastější nevhodné projevy chování při vyučování u těchto žáků 

(vyrušování, hraní si s mobilním telefonem…)? 

 

„Setkávám se s nepřiměřenými reakcemi a hodně s vyrušováním. To jsou asi ty 

nejvýraznější projevy, které hodnotím jako negativní.“ 



 

 

• Jak vysoký počet kázeňských opatření (důtka, napomenutí…) se ve třídě objevuje? 

„Nemáme žádná.“ 

 

 

• S jakým typem či projevem poruch chování (ADHD, ADD, záškoláctví, lhaní, 

krádeže…) se ve třídě nejčastěji setkáváte? 

 

„Nejčastěji asi s ADHD. Také se setkávám se záškoláctvím, ale není to zas tak časté. Spíš 

se jim chvilkama nechce jít do školy.“ 

 

 

• Co si myslíte o inkluzi žáků s problémovým chováním? 

 

„Myslím, že není pro všechny vhodná a že na to není systém připravený.“ 

 

 

• Vnímá třídní kolektiv žák s problémovým chováním pozitivně (hvězda třídy), či 

negativně? (Jak se to projevuje?) 

 

„Záleží v jaké třídě a v jakém stupni je problémové chování.“ 

 

 

2. Oblast – Faktory ovlivňující názorové odlišnosti: 

• Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 



 

„Myslím, že už 3 roky.“ 

 

• Jaké jsou Vaše předchozí zkušenosti s žáky s problémovým chováním? 

 

„Během studia jsem byla na praxi v zařízeních, kde se děti s poruchami chování vyskytovaly. 

Byl to například diagnostický ústav a dětský domov.“ 

 

• Absolvoval/a jste nějaké speciální školení/kurz/vzdělání, které souvisí s výukovými 

strategiemi či přístupem k žákům s problémovým chováním? (Jaké + rozsah.) 

 

„V Brně jsem absolvovala kurz Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů 

s poruchou autistického spektra. Kurz byl v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.“ 

 

• Jaké jsou Vaše dosavadní znalosti o problematice žáků s problémovým chováním? 

Případně máte se na koho obrátit, aby vám tyto informace poskytl?  

 

„Hodně čerpám z literatury a dokumentárních filmů. Pro metodickou podporu se obracím 

na místní SPC.“ 

 

 

3. Oblast – Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

• Přinesla vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, nějaké změny? 

 

„Žádné výrazné změny jsem nepocítila. Myslím, že to vyžaduje více času. Je to stále velice 

čerstvá záležitost. Bude trvat delší dobu, než se nějak změny projeví, jestli vůbec.“ 

 



 

 

• V čem vidíte výhody a nevýhody inkluze žáků s problémovým chováním? 

 

„Pokud žák není motivován, není inkluze řešením. Spíše to naruší kolektiv a vzdělávání.“ 

 

 

• Ovlivňuje inkluze žáků s problémovým chováním vzdělávací praxi? (Jak?) 

 

„To určitě. Vzniká tím jiný druh náročnosti a nároků pro vzdělávání.“ 

 


