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Abstrakt
Tato bakalářská práce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání dětí s postižením
v předškolních zařízeních. Na tento proces nahlíží perspektivou aktérů politiky
inkluzivního vzdělávání. Klade si za cíl především objasnit, jaký postoj a názory
k inkluzivní politice jednotliví aktéři zastávají a jaké jsou jejich hlavní zájmy a hodnoty.
Současně skrze výpovědi respondentů poskytuje náhled na to, jakým způsobem je
inkluzivní politika implementována. První část práce rozpracovává především teorii
inkluzivního vzdělávání, historii právních úprav a současnou platnou právní úpravu
vzdělávání dětí se speciálními potřebami a také koncept aktérů veřejné politiky a
implementace veřejné politiky se zaměřením na učitele jako liniové implementátory.
Jádrem druhé části je analýza aktérů inkluzivní politiky a jejich výpovědí, které byly
získány skrze kvalitativní rozhovory za použití designu případové studie. Výsledky
analýzy shrnují postoje, názory, zájmy a hodnoty ředitelky a učitelek mateřské školy,
asistentek pedagogů, rodičů dětí a zřizovatele školy. Skrze výpovědi respondentů studie
také analyzuje práci učitelek a asistentek pedagogů s dvěma dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, přičemž poskytuje porovnání inkluzivního vzdělávání dítěte
s poruchou autistického spektra a Downovým syndromem.

Abstract
This bachelor thesis deals with inclusive education of disabled children in preliminary
facilities. This process is hereby examined as a perspective of stakeholders of inclusive
education. The main aim of the thesis is to clarify an attitude and opinion towards to
inclusive policies of particular stakeholders and what are their chief interests and values.
Meanwhile, together with respondents´ statements it provides a view on the ways of how

the inclusive politics is implementated. The first part elaborates mainly the theory of
inclusive education, history of juristical changes and contemporary valid juristical
adjustments of education for children with special needs, as well as a concept of actors of
public policy together with the its implementation focused on teachers as street level
bureaucracy. The core of the second part is an inclusive politics stakeholder analysis and
their statements withdrawn from qualitative interviews using a case study design. The
results of analysis summarize approaches, opinions, interests and values of a headmistress
and teachers of a particular pre-school, as well as of teachers´ assistents, parents and a
pre-school founder. Through the respondents´ statements the study analyses the work of
the teachers and two assistents taking care about two children with special needs,
therefore it also provides a comparison of educating a child with an autistic disorder and
a child with Down syndrome.
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Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala inkluzi dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami do předškoln zařízení, a to především z důvodu aktuálnosti
inkluzivního vzdělávání. V posledních letech se toto téma stalo předmětem častých
diskuzí, jelikož zařazování žáků se speciálními potřebami do hlavního vzdělávacího
proudu je jednou z předních priorit vzdělávací politiky u nás i v zahraničí. To dokazují
legislativní změny a dokumenty vydávané Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Můžeme říci, že ve větší míře se o integraci či inkluzi začalo hovořit
v porevoluční době, v souvislosti se změnou uplatňování lidských práv [Uzlová, 2010,
str. 15]. V dnešních demokratických zemích je právo všech jedinců na kvalitní vzdělání
bráno jako něco naprosto přirozeného a samozřejmého, jelikož je dáno nadnárodními
úmluvami a mnoha dalšími právními dokumenty.
Nyní by si naše společnost již neměla pokládat otázku, zda by tak tomu mělo být,
ale spíše jakými kroky a postupy se k cílům dospěje. Přesto všechno se však názory české
veřejnosti na toto téma rozcházejí a velmi často se setkáváme s postoji občanů, kteří se
přímo staví proti inkluzivní edukaci. Dle uskutečněných výzkumů lidé zastávají názor, že
selektivní vzdělávací systém je nejvhodnější pro rozvoj dítěte a jeho dovedností a
znalostí. Segregaci žáků tak nevnímají jako něco nespravedlivého, ale jako vhodný
způsob k tomu, aby bylo všem zajištěno adekvátní vzdělání [Bartoňová, Vítková, 2016,
str. 25-42]. Proto jsem se rozhodla zjistit, jaký postoj k inkluzivnímu vzdělávání zastávají
různí aktéři dané politiky, přičemž analýza byla provedena na místní úrovni, tedy na
úrovni konkrétní mateřské školy.
Konkrétně jsem si vybrala edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
v mateřské škole, jelikož předškolní věk je pro socializaci a inkluzi jako takovou velmi
podstatný. Děti by v tomto věku měly získat důvěru a jistotu a mělo by se k nim
přistupovat přátelsky, aby vyrůstaly v sebejistotě a pochopení [Sokol, 2016].
V první části své práce rozebírám teoretická a věcná východiska, tedy především
inkluzivní vzdělávání, koncept aktérů veřejné politiky a také roli liniových pracovníků
při uskutečňování veřejné politiky. Jádrem druhé části práce je analýza aktérů inkluzivní
politiky a jejich výpovědí, které byly získány skrze kvalitativní rozhovory za použití
designu případové studie. Současně z osobních zkušeností respondentů práce přináší
zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem je inkluzivní politika implementována.
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1. Výzkumné cíle a otázky
1.1 Výzkumné cíle
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo především rozklíčování hlavních motivů
jednotlivých aktérů a jejich zájmů, přesvědčení, názorů a postojů k inkluzivnímu
vzdělávání, skrze nástroj analýzy aktérů veřejné politiky. Můj předpoklad vycházel
z toho, že ředitelka, učitelky, asistentky pedagogů, a rodiče dětí dané mateřské školy
budou zastávat rozdílné postoje k inkluzivnímu vzdělávání, jelikož má každý
odlišné hodnoty a zájmy, jenž jsou ovlivněné pozicí, kterou zastávají. Tento
předpoklad vychází z konceptu aktérů veřejné politiky [Potůček, 2016, Veselý,
Nekola, 2007 str. 225-231]. Současně jsem se ve své práci pokusila také o poskytnutí
detailnějšího náhledu na to, jakým způsobem probíhá inkluzivní vzdělávání v praxi,
tedy jak probíhá implementace politiky inkluzivního vzdělávání, zda jednotlivý
aktéři naráží na nějaké problémy či omezení při jejím uskutečňování nebo zda
zaznamenávají naopak úspěchy a pozitivní výsledky. Předpokládala jsem, že
především učitelé, jako linioví pracovníci, dané politiky, mi budou moci poskytnout
evaluační zpětnou vazbu.

1.2 Výzkumné otázky
Má bakalářská práce odpovídá na následující otázky:
1. Jaké jsou názory, postoje jednotlivých aktérů inkluzivní politiky? Jak se mezi
sebou liší?
2. Jaké zájmy za postoji jednotlivých aktérů inkluzivní politiky stojí?
3. Čím jsou názory, postoje a zájmy aktérů opodstatněny?
4. Jak v praxi v dané mateřské škole probíhá implementace inkluzivní politiky?
5. Jaké mají jednotliví aktéři a především učitelé, jako implementátoři, zkušenosti
s inkluzivním vzděláváním?

4

2. Teoretická a věcná východiska
2.1 Inkluzivní vzdělávání
„Jinakost, odlišnost – to jsou pojmy, které v lidech často vyvolávají pocity strachu,
nedůvěry, nepřátelství a mnohdy i odporu. Inkluze by mohla být řešením tohoto problému.
Je totiž vize nové společnosti, která naopak odlišnost vítá…“ [Adamus, 2015]
Inkluze a stejně tak i integrace jsou pojmy, se kterými se ve větší míře setkáváme od 90.
let v souvislosti s otevřením prostoru pro uplatnění lidských práv a se změnou v chápání
a přístupu k postižení. Přestože je termín inkluze v posledních letech velmi
frekventovaný, jeho význam není zcela jednoznačný a můžeme se setkat s heterogenními
způsoby jeho definování. Inkluze jako pojem vychází z anglického slova inclusion, které
v překladu znamená zahrnutí, začlenění a příslušnost k určitému celku [Květoňová,
Prouzová, 2010]. Podobnému významu slova odpovídá také anglické slovo integration,
tedy integrace, které je s inkluzí velmi často spojované. V souvislosti se vzděláváním
žáků se zdravotním či jiným handicapem se u nás nejprve začal užívat termín integrace.
Tento pojem ve vzdělávání představuje přístupy a způsoby zapojení žáků se speciálními
potřebami do hlavního proudu vzdělávání, tedy do běžných škol. Inkluze bývá často
chápána jako synonymum integrace. Přesněji však inkluze představuje vyšší stupeň
integrace, a především představuje její vyšší kvalitu. Inkluze se oproti integraci týká
všech-žáků, studentů, rodičů, asistentů atd., tedy se netýká pouze těch, kteří vyžadují
speciální potřeby. V integraci se dává důraz na potřeby jedince s určitým znevýhodněním,
zatímco inkluze se zaměřuje na potřeby vzdělávání všech a zlepšení jeho kvality [Uzlová,
2010, str. 17-20].
Můžeme se také setkat s vymezením, které říká, že integraci můžeme označit jako
prostorovou, jinými slovy, že je žák nebo student se speciálními potřebami přítomen ve
třídě. Hlavní problém tedy představuje především to, že žák není reálně a funkčně
začleněn do třídy i celkového vzdělávání v hlavním proudu. Oproti tomu inkluzi se musejí
přizpůsobit všichni aktéři vzdělávacího procesu [Adamus, 2015, str. 17-18].
Základní odlišnosti integrace a inkluze ve vzdělání shrnuje Michalová (2012)
v následující tabulce:
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Integrace

Inkluze

Zaměření na jedince s postižením

Zaměření na potřeby všech žáků

Expertízy specialistů

Expertízy běžných učitelů

Speciální intervence

Dobrá výuka pro všechny

Prospěch pro integrovaného studenta

Prospěch pro všechny

Dílčí změna prostředí

Celková změna školy

Zaměření na vzdělávaného postiženého Zaměření na skupinu a školu
jedince
Speciální

programy

pro

studenta Celková strategie učitele

s postižením
Hodnocení studenta expertem

Hodnocení

učitelem,

zaměření

na

vzdělávací faktory
Zdroj: Michalová, 2012

Inkluzivní vzdělávání může být ve svém základním významu chápáno jako
koexistence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a těmi, kteří je nepotřebují.
Aktuálně však termín inkluze vychází z toho, že žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami mají právo na vzdělávací plán, který přesně odpovídá jejich potřebám, přičemž
vzdělávací systém jim jej musí poskytnout. Z tohoto předpokladu však vychází to, že
vzdělávací plán není stálý a neměnný, ale naopak by se měl neustále vytvářet a
transformovat, až do té doby, dokud nebude vyhovovat všem žákům. Obecně tedy
inkluzivní edukace představuje dynamický proces, který je tvořen nepřetržitou aktivitou
pedagogů. Ti by měli svou práci ustavičně obohacovat a přetvářet, aby jejich strategie
vyučování umožňovala prostor pro učení všem žákům. Další východisko představuje to,
že vzdělávací program by měl zahrnovat jak akademické, tak ale také sociální učení, které
je často opomíjeno [Adamus, 2015, str. 17-24].
V souvislosti s inkluzivním vzděláváním existuje mnoho okolností, které jej
nějakým způsobem pozitivně či negativně ovlivňují. Bezprostřední vliv na něj mají
především samotní pedagogové. Velmi podstatnou roli hraje pedagogická orientace,
přičemž za úspěšné pedagogy jsou považováni ti, kteří své žáky povzbuzují a podporují.
Pedagog by tedy měl být vnímavý, citlivý a snažit co nejvíce poznat a pochopit každého
žáka zvlášť a přistupovat k němu co nejosobnějším způsobem [Biewer, in Heimlich,
Kahlert, 2012, in Adamus, 215 str. 17]. K takovému přístupu je velmi podstatná
komunikace a kooperace pedagogů s rodiči. Ti samozřejmě znají své děti lépe než kdo
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jiný, a tak by určitým způsobem měli napomoci k vytvoření konkrétních opatření, které
povedou ke zlepšení žáka jak ve smyslu vzdělávacím, tak ve smyslu sociálním. Dle
Ainscowa (2005) je pro kvalitní a efektivní inkluzivní vzdělávání důležitá nejen
institucionální řídící struktura, ale naopak klade velký důraz také na individuální změny
pedagogů, rodičů a jejich přístupů [Ainscow, 2005, str. 118-119].

2.1.1 Inkluzivní škola
Rozhodující věcí v inkluzivním vzdělávání je především vztah a přístup školy. Mezi
podstatné faktory, patří především vstřícnost a otevřenost. Podstatnou roli při tom hraje
vedle postoje také odborná připravenost, pozitivní přístup všech pedagogů a vybavenost
dané školy [Uzlová, 2010, str. 19].
Termín inkluzivní škola představuje především organizaci toho, aby se speciální
pedagogové stali součástí všech škol v hlavním vzdělávacím proudu. Pokud se však škola
setká s neúspěchy při realizaci inkluzivního vzdělávání, měly by se chyby a překážky
hledat pouze na straně systému, tedy například v edukačních strategiích, a nikoli na straně
dítěte [Adamus, 2015, str. 11-20].
V inkluzivní škole je odlišnost vítána, uznávána a je chápána jako něco, co přináší
pozitivní zkušenosti pro všechny. Především má žáky naučit toleranci, vstřícnosti,
kooperaci, komunikaci a schopnosti soucítit s ostatními. Vedle obrovského přínosu pro
žáky dává inkluzivní vzdělávání i učitelům příležitost rozvíjet jejich kreativitu a
flexibilitu, kterou využívají při pedagogických postupech a edukačních strategiích. Je
nutností, aby se učitelé v tomto směru neustále vzdělávali, a tak zůstává otázkou, zda
tomu tak je a zda mají pedagogové k následnému vzdělávání přístup [Uzlová, 2010 str.
18-20].

2.1.2 Inkluzivní vzdělávání v nadnárodních dokumentech
První zmínky o inkluzivním vzdělávání nalezneme v nadnárodních dokumentech. Lze
také říci, že naše legislativa z těchto dokumentů vychází. Úplně první zmínka o rovných
příležitostech a právu k bezplatnému základnímu vzdělání nalezneme již ve Všeobecné
deklaraci lidských práv z roku 1948. Na deklaraci následně navázaly další dokumenty a
prohlášení, jako například Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, ve kterých se hovoří
především o právu na kvalitní vzdělání pro všechny bez ohledu na jejich tělesný či
mentální zdravotní stav. Dokumenty, jako například Prohlášení ze Salamanky (1994)
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nebo Akční rámec pro speciální vzdělávání (1994) kladou velký důraz na budování
inkluzivního vzdělávání, využívání podpůrných opatření a principy inkluzivního
vzdělávání.). V Prohlášení ze Salamanky byly stanoveny principy jako:
•

naslouchání hlasů žáků;

•

aktivní účast žáků;

•

pozitivní postoje pedagogů;

•

dovednosti učitele, které by měli být efektivní;

•

uvědomělé vedení škol;

•

smysluplnost interdisciplinárních služeb; [Prohlášení ze Salamanky, 1994].

Jedním z dalších hlavních dokumentů je Úmluva OSN o právech osob s postižením
(2006), podle kterého nemůže být žádné dítě vyloučeno ze vzdělání na základě postižení
a každý má právo navštěvovat svou spádovou školu, tedy v místě svého bydliště. Zemím,
jež se k této úmluvě připojily, ukládá zajistit inkluzivní vzdělávací systém na všech
stupních vzdělávání. Česká republika tuto úmluvu přijala, podepsala a v roce 2009 byla
schválena Poslaneckou sněmovnou [Uzlová, 2010, str. 14-16].

2.1.3 Inkluzivní vzdělávání v národních dokumentech
Politické změny v naší zemi po roce 1989 se v následujících letech začaly postupně
odrážet i do ostatních oblastí společnosti. Vytvořily se pozitivní podmínky pro
respektování každého člověka jako ojedinělé osobnosti včetně všech jejích povah a rysů.
V důsledku toho se samozřejmě začalo objevovat čím dál tím více názorů, které
všeobecně prosazují rovné příležitosti pro všechny bez rozdílu, a to nejen ve vztahu ke
vzdělávání. Úplně první zmínka začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
v České republice se objevuje ve vyhlášce č. 291/1991 Sb. O základních školách.
Zanedlouho již byl přijat Metodologický pokyn MŠMT o integraci dětí a žáků se
zdravotním postižením (1994). Ten v roce 2002 vystřídala Směrnice MŠMT k integraci
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Přesto,
že už se této problematice tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy delší dobu
věnovalo, do roku 2005 zde stále byla možnost, že se děti s určitým zdravotním
postižením mohly vyhnout povinné školní docházce. To se změnilo až 1. ledna 2005, kdy
vzešel v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve kterém již možnost odpuštění povinné
školní docházky není. Nalezneme v něm ale zásadu rovných příležitostí ke vzdělání pro
všechny, a to bez jakékoliv diskriminace. Důraz je kladen na hodnoty, jako je úcta,
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solidarita nebo respekt. Tento zákon následně rozvíjela vyhláška č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných, která především konkrétněji specifikuje vzdělávání dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami [Uzlová, 2010, str. 14-16].
Novela zákona 82/2015 Sb. přinesla další změny v inkluzivním vzdělávání, a to
především v kategorizaci žáků. Ty jsou horizontálního charakteru, tedy dělí žáky na ty se
zdravotním postižením, dále se zdravotním znevýhodněním a se sociálním
znevýhodněním. Hovoří se zde také o tzv. podpůrných opatřeních, které představují jisté
nezbytné korekce ve vzdělávání ve prospěch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Konkrétně si za nimi můžeme představit například poradenské pomoci školy, úpravy
forem a způsobů vzdělávání, využívání asistentů pedagogů nebo vzdělávání podle
individuálních vzdělávacích plánů. V souvislosti s nimi se rozlišuje tzv. stupeň
podpůrných opatření v závislosti na tom, jaká podpůrná opatření daný žák potřebuje
[Michalík, Baslerová, 2014, str. 12-14].
Další zásadní změny přinesla novela zákona 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2016
do 31. 12. 2016. Nově se zde zavádí požadavek pro všechny děti se speciálními
potřebami, které chtějí navštěvovat školy v hlavním vzdělávacím proudu. Každé dítě
musí

nejprve

navštívit

pedagogicko-psychologickou

poradnu

nebo

speciálně

pedagogické centrum, kde odborníci určí diagnózu a také jaká podpůrná opatření bude
dítě potřebovat. Co se týče finančního zabezpečení asistentů pedagoga, tak pokud PPP1
nebo SPC2 přizná dítěti nárok na asistenta pedagoga, vydá doporučení školského
poradenského zařízení a ředitel školy je povinen zažádat na příslušný krajský úřad o
souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělává žák (žáci) se
SVP3 pro příslušný školní rok. K této žádosti ředitel školy přikládá náplň práce asistenta
pedagoga a dopis ředitele školy se zdůvodněním potřeby asistenta pedagoga a přikládá
doporučení PPP nebo SPC. Na základě této žádosti vydá krajský úřad Rozhodnutí o
udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga na jeden školní rok. V doporučení
ŠPZ4 je stanoven převažující stupeň podpůrných opatření a platnost tohoto doporučení.
Nárok na asistenta pedagoga je jen u 3. až 5. stupně. [561/2004 Sb. § 16, Ve znění
účinném od 1. 9. 2016 do 21. 12. 2016].

1

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
SPC – Speciálně pedagogické centrum
3
SVP – Speciální vzdělávací potřeby
4
ŠPZ – Školská poradenská zařízení
2
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Vyhláška č. 14/2005 Sb. stanovuje přijímání spádových dětí, tedy těch, kteří svým
bydlištěm spadají do obvodu mateřské školy. Tento rok mateřské školy přijímaly povinně
všechny pěti a čtyř leté spádové děti. Příští školní rok budou povinně přijímat všechny tří
leté spádové děti a v roce 2020 již také dvou leté spádové děti. Výjimkou však může být
to, když má školka již naplněnou kapacitu. V tom případě je úkolem zřizovatele, aby
zajistil dítěti místo v ve škole jiné [Vyhláška č. 14/2005 Sb.].
Vedle těchto zákonů Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo velkou
řadu dalších dokumentů, jako například Akční plán inkluzivního vzdělávání na období
2016-2018, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
na období 2015-2020 nebo Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020,
které často vycházejí z nadnárodních dokumentů vydaných Evropskou unií nebo
například UNESCO. Nalezneme v nich především priority, cíle a hodnoty, které si
ministerstvo klade do následujících let, aby co nejvíce zefektivnilo inkluzivní vzdělávání.

2.1.4 Postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání
V porovnání s jinými zeměmi Evropské unie můžeme vidět, že náš školní vzdělávací je
charakteristický tím, že často již v počátcích rozděluje děti do různých vzdělávacích
proudů dle jejich individuálních schopností. V posledních letech je však cílem
veřejněpolitických programů tuto selektivní charakteristiku regulovat či úplně
odstraňovat. Toto počínání je však v rozporu s názory české veřejnosti. Především rodiče
žáků a studentů zastávají názor, že náš vzdělávací systém s jeho postupy je nejlepším
způsobem, jak rozvíjet znalosti a dovednosti každého dítěte [Bartoňová, Vítková, 2016,
str. 19-42].
Již uskutečněné výzkumy ukázali, že postoje veřejnosti značně záleží na typu
postižení daného dítěte. Nejvíce negativní postoje byly zaznamenány v případě, že je dítě
postiženo poruchami chování nebo s mentálním postižením. Naopak pozitivní přístup
veřejnost zastává k dětem s tělesným nebo smyslovým postižením. Co se týče vlivu
socio-demografických charakteristik na postoje, tak výzkum zjistil jistý vliv u dosaženého
vzdělání, kdy méně vzdělaní jedinci zastávají vůči inkluzivnímu vzdělávání více
negativní postoje. To však neplatí pro vzdělávání žáků s mentálním postižením nebo
s poruchami chování, kde jsou postoje ve všech kategoriích shodně negativní. Slabý vliv
představuje také to, jestli přicházejí do kontaktu s postiženými jedinci, v tom případě pak
zastávají o něco pozitivnější přístup. Dle výzkumu socio-demografické faktory jako
například věk nebo pohlaví postoje nijak zvlášť neovlivňují. Postoje české veřejnosti
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k inkluzivnímu vzdělávání jsou velmi podstatné, a to především proto, že jsou jedním
z faktorů při vytváření rovnocenných příležitostí a šancí ke vzdělání. Negativní postoje
tak mohou představovat pro postižené děti jistou bariéru, která bude bránit v jejich
vzdělávání [Pančocha, Slepičková in Bartoňová, Vítková, 2016, str. 19-42].

2.2 Předškolní zařízení
V České republice je předškolní vzdělávání realizováno v mateřských školách, které jsou
většinou určeny dětem od tří do šesti let. Hlavním jeho účelem je připravit děti na
následující vzdělávání, a to především po stránce rozvoje osobnosti, ale také rozvoje
citové a rozumové stránky dětí. Další funkci představuje to, že by vzdělávání
v mateřských školách mělo vyrovnávat diference ve vývoji dětí, než nastoupí do
základních škol [Kohoutek, Veselý, Špačková, 2015, str. 109].
Předškolní zařízení musí být přístupná všem dětem, přednostně však musí být
přijímány děti předškolního věku, tedy v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Mateřské školy podléhají školskému zákonu, který udává například podmínky
provozu a také organizační stránku věci, tedy například počty přijatých dětí. Dále
podléhají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní zařízení, který vymezuje
hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání [Kohoutek, Veselý, Špačková,
2015, str. 109].
Nejčastěji jsou zřizovateli mateřských škol obce, ale mohou to být například také
kraje, církve nebo jiné právnické osoby. Jelikož se v posledních letech v České republice
setkáváme s nedostatečnou kapacitou mateřských škol, je zřizování soukromých nebo
firemních mateřských škol bráno jako částečné řešení tohoto problému. Dle Českého
statistického úřadu bylo v České republice ke dni 30.9. 2012 5 011 mateřských škol
s kapacitou pro 354 340 dětí. Z tohoto celkového počtu mateřských škol bylo 94 %
zřizováno obcí a 4 % soukromou právnickou osobou [Kohoutek, Veselý, Špačková, 2015,
str. 109].

2.3 Vymezení aktérů veřejné politiky
Pojem aktér veřejné politiky se v literatuře často objevuje jako anglický pojem
stakeholder nebo actor. Vyjadřuje pak jednotlivce, skupinu nebo organizaci, kteří mohou
nějakým způsobem ovlivnit veřejnou politiku nebo jsou veřejnou politikou ovlivňováni.
Jinými slovy můžeme také říci, že stakeholder je nějakým způsobem zainteresovaný
subjekt. Aktérem veřejné politiky může být každý, kdo má určitý zájem na daném
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problému nebo se ho problém nějakým způsobem týká a také ten, kdo má jakýkoliv vliv
na tvorbu veřejné politiky nebo může nějakým způsobem ovlivnit to, jakým způsobem se
daný problém bude řešit [Veselý, Nekola, 2007, str. 225-7]. V jiné literatuře se můžeme
setkat například také s pojmenováním institucionálních a neinstitucionálních aktérů jako
players, neboli hráč [Theodoulou, Cahl, 1995, str. 201].

2.4 Analýza aktérů veřejné politiky
Analýza aktérů veřejné politiky je metoda policy analysis. Jejím cílem je především
identifikovat všechny aktéry a rozpoznat jejich jednání, zájmy, hodnoty a vliv na danou
problematiku či politiku, přičemž může být provedena v jakékoliv etapě politického
procesu. Je velmi vhodná pro identifikaci postojů a zájmů aktérů k určitému problému,
což je přesně cílem mé bakalářské práce [Veselý, Nekola, 2007, str. 225-230].
„Analýza aktérů veřejné politiky není zcela jednoduchou pro provedení, jelikož má
několik fází:
1. Položení základních otázek
2. Příprava
3. Vlastní provedení analýzy
a. Identifikace a oslovení respondentů
b. Sběr dat
c. Organizace a analýza dat
d. Prezentace výstupů
e. Využití výstupů analýzy“ [Varvasovszky, Brughy, 2000 in Veselý,
Nekola, 2007]
Před zahájením samotné analýzy je zapotřebí, aby si výzkumník ujasnil několik
otázek, a to především jaký je účel analýzy, jaký je kontext analýzy a na jaké úrovni
politiky bude analýza provedena, tedy zda to bude na místní, regionální, národní nebo
nadnárodní úrovni. Tyto otázky jsou velmi důležité pro naplánování celého výzkumu,
jelikož dle nich se značně liší způsob, jakým se analýza provádí. Neméně záleží také na
tom, kdo výzkum provádí, protože je zde velké riziko subjektivizace dat. V ideálním
případě by analýzu aktérů měl provést výzkumný tým, který by měl redukovat osobní
postoje a předsudky. V případě, že analýzu provádí jednotlivec, může být více spolehlivá.
Jako první je zapotřebí identifikovat aktéry. Následný sběr dat může probíhat v podobě
strukturovaných nebo polostrukturovaných rozhovorů nebo také v podobě dotazníkového
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šetření. Sekundárním zdrojem dat mohou být dokumenty jako například legislativa,
plány, strategie nebo například výroční zprávy [Veselý, Nekola, 2007, str. 225-230].
Dalším krokem je klasifikace aktérů do matic dle dimenzí jako je zájem, postoj
nebo moc, ve smyslu moci ovlivnit daný problém nebo politiku. Co se týče zájmu,
samozřejmě můžeme předpokládat, že aktéři, kterých se nejvíce daná politika či problém
týká, na něm budou mít také největší zájem. Postoj pak představuje pozitivní, neutrální
či negativní názor aktéra na problematiku či politiku [Veselý, Nekola, 2007, str. 225-230].
Vhodné je také rozdělit aktéry na primární a sekundární. Primární aktéři jsou ti,
kteří jsou přímo dotčeni daným problémem, nějakým způsobem se jich týká a pozitivně
či negativně ovlivňuje jejich životy. Sekundární aktéři pak mají šanci politiku ovlivňovat,
ale přímo se jich netýká ve smyslu, že neovlivňuje bezprostředně jejich životy. [Veselý,
Nekola, 2007, str. 224-230].

2.5 Implementace a implementátoři veřejné politiky
Další, co mne na problematice inkluzivního vzdělávání z pohledu veřejné politiky zajímá,
je to, jakým způsobem učitelé, jako aktéři, uskutečňují politické programy v praxi.
V odborné literatuře se můžeme setkat s mnoha různými způsoby vysvětlení pojmu
implementace. Nejčastěji je však vysvětlována jako „naplňování“ či „uskutečňování“
veřejněpolitických programů [Winkler, 2002, str. 19-20, Fiala, Schubert, 2000, str. 82]
To, jakým způsobem se bude vyvíjet tvorba veřejněpolitického programu,
ovlivňují především aktéři. V rámci politického procesu se vytváří identita aktérů, která
zahrnuje mezilidské konflikty, veřejné diskuze, profesní výuku a socializaci. Jednání
aktérů je také ovlivněno autonomními zájmy a přáními, a tak je jejich uskutečňování
politických

programů

přirozeně

subjektivní.

Mechanismy

utváření

spočívají

v racionálních úvahách, životních zkušenostech a jsou ovlivňovány povahou a
charakteristikou aktéra. Přirozeně se tedy jedinec brání, pokud má přijmout
institucionální pravidla, která jsou nějakým způsobem v rozporu s jeho identitou nebo
hodnotami [Winkler, 2002, str. 40-45].
Toto ovlivňování můžeme vidět i v teorii principal and agent problem, v češtině
se užívá pán a správce, kdy správce by měl následovat zájmy pána [Holman, 2011, str.
361]. Často však dochází k problému, jelikož jejich zájmy se mohou lišit. Dle této teorie
má pán oproti správci prostředky, jako například čas, informace a dovednosti. Pán však
nemůže úplně kontrolovat správce v jeho počínání a také zda jedná v souladu s jeho
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zájmy. To vede k tomu, že jednání správce se odklání od požadovaných zájmů pána a
snaží se o navýšení jeho vlastního prospěchu [Dowling, 2011 in Potůček, 2016, str. 114,
Holman, 2011, str. 361].
Při implementaci politických programů můžeme pozorovat různé kritické faktory.
V mém případě je nejpodstatnější míra sladění hodnot mezi zúčastněnými aktéry. To, zda
politika nabude svých stanovených cílů záleží na souladu či rozporu hodnot všech aktérů.
Pokud implementátoři a ostatní aktéři nebudou sdílet společné cíle a hodnoty, může to
vést i k úplnému selhání implementace [Potůček, 2016].
Další kritický faktor představuje míra sladění prvků, které jsou nezbytné
k realizaci veřejně politických programů. V tomto případě je implementace chápána jako
zajišťování prvků, které jsou k realizaci politiky nutné, tedy například kvalifikovaných
jedinců nebo finančních prostředků. Čím více těchto prvků je nutné zařídit, tím větší je
riziko, že se objeví nějaké problémy s implementací. Problémy samozřejmě může
představovat také špatné zvolení nástrojů či jejich chybná kombinace. Celkový proces
implementace tedy lze v tomto smyslu chápat jako na efektivní kolektivní akci [Bardach,
1977 in Potůček, 2016, str. 116-117].
Implementace inkluzivní politiky probíhá dle přístupu shora-dolů, tedy jinými
slovy tvorba politiky začíná u politiků a vládních úředníků a následně pokračuje k těm
méně postaveným. S tímto přístupem souvisí i pojem street level bureaucracy [Winkler,
2002]. Street level byrokraté jsou chápáni jako aktéři veřejné politiky, přičemž Lipsky
(2010) o nich hovoří jako o policy makers, tedy tvůrcích politiky a zároveň pracovnících
ve veřejném sektoru [Lipsky, 2010, str. 13-15].
V české literatuře se objevuje pojmenování jako linioví pracovníci [Horák,
Horáková, 2009, str. 369-370]. Typickým příkladem těchto byrokratů jsou pedagogové,
pracovníci policie, sociální pracovníci, právníci, zdravotníci a mnoho dalších veřejných
zaměstnanců [Lipsky, 2010, str. 13-15]. Je pro ně typické, že často musí pracovat
v podmínkách, které jim nedovolují vykonávat jejich práci způsobem, jaký by si přáli.
Současně pracují pod tlakem, který je na ně vyvíjen ze strany výše postavených
pracovníků, kteří mají často odlišné zájmy. Tyto skutečnosti pro liniové pracovníky
představují jistý konflikt rolí a také to, že při vykonávání jejich práce naráží na mnohá
dilemata [Horák, Horáková, 2009, str. 369-373].
V mém případě představují street level byrokraty učitelé mateřských škol, kteří
mohou mít své vlastní preference, které mohou být v rozporu s cíli programu inkluzivního
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vzdělávání. Dle Sabatiera a Manmaniana jejich preference, jednání a chování může být
udržováno v přijatelných mezích za předpokladu, že bude splněno těchto šest podmínek:
1. „Jasné a konzistentní cíle programů.
2. Adekvátní teoretický kauzální model vlivu (impact-model).
3. Právně strukturovaný implementační model.
4. Angažování, s programem loajální a kompetentní implementující úředníci.
5. Podpora zájmových skupin a politických autorit, politická legitimita
programu.
6. Stabilita sociálně ekonomických podmínek, jejich změny, které nenarušují
podstatně politickou podporu nebo kauzální model“ [Sabatier, Manzmanian,
1980 in Winkler, 2002, str. 68-69].
Implementační přístup shora-dolů je často kritizován za to, že příliš nevěnuje
pozornost vlivům ostatních aktérů vedle těch, kteří přímo tvoří rozhodnutí. Stejně tak si
můžeme všimnout značné kritiky za to, že tento přístup ignoruje strategie používané
street-level byrokraty a cílovými skupinami, kteří se často odklání od hlavních cílů
politických programů ve snaze sledovat své vlastní záměry a cíle [Winkler, 2002, str. 6870].
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3. Metody a sběr dat
Pro hledání odpovědí na mé výzkumné otázky jsem se ve své bakalářské práci rozhodla
pro využití kvalitativního přístupu, který mi umožní daný jev detailně prozkoumat, ale
současně o něm zjistit komplexní informace [Švaříček, Šeďová, 2007, str. 12-13]. Tento
přístup v sociálních vědách vychází z toho, jak jsou různé jevy, pojmy nebo vztahy
vnímány aktéry sociální reality. Mým cílem je tedy porozumět situaci inkluzivního
vzdělávání tak, jak jej chápou jednotliví aktéři, což mi nejlépe umožní kvalitativní
metodologie [Denzin, Lincolnová, 2005 in Švaříček, Šeďová, 2007, str. 12-13].

3.1 Případová studie
Jak již samotný název mé bakalářské práce napovídá, jako výzkumný design jsem využila
případovou studii, ve které jde o detailní studium jednoho nebo několika málo případů.
Hlavním cílem je především zachytit komplikovanost případu a komplexně popsat
propojené sítě vztahů [Hendl, 2016, str. 102-104]. Komplexně by tak měl být analyzován
i celý objekt výzkumu, přičemž na každý aspekt, který zkoumáme, musíme nahlížet jako
na součást celku, ne jako na separovanou část. Další podstatou případové studie je to, že
by výzkum předmětu měl probíhat v přirozeném prostředí, a to za pomoci různých metod
sběru dat [Švaříček, Šeďová, 2007, str. 96-112].
Případovou studii volíme v případě, že nás zajímá především, proč nebo jak se
odehrávají aktuální jevy, nad kterými však my jako výzkumníci nemáme kontrolu, a tak
jej nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. Ideálně volíme tuto výzkumnou cestu, pokud
nás zajímá, jak je vzdělávací program implementován v praxi a jak a jakým způsobem
ovlivňuje a působí na jednotlivé aktéry vzdělávací politiky [Švaříček, Šeďová, 2007, str.
96-112], což přesně odpovídá cílům mé bakalářské práce.

3.2 Metody sběru dat
Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které jsou nejčastější
metodou u kvalitativních výzkumů. Vychází z předpřipravených okruhů témat a otázek,
ale poskytují tazateli možnost volně navázat na odpovědi respondenta. Předpřipravené
okruhy jsou užitečné především proto, aby výzkumník nezapomněl na nějaké důležité
otázky, ke kterým by zcela volným průběhem rozhovoru nemusel dojít. „Prostřednictvím
hloubkového rozhovoru jsou tedy zkoumáni členové určitého prostředí, určité specifické
sociální skupiny s cílem získat stejné pochopení jednání událostí, jakým disponují
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členové dané skupiny“ [Švaříček, Šeďová, 2007, str. 159-165], v mém případě tedy
jednotliví aktéři vzdělávací politiky, kteří se nějakým způsobem podílejí na inkluzivním
vzdělávání nebo se jich nějakým způsobem týká, což jsou rodiče dětí, ředitelka školy,
pedagogové, asistenti pedagogů a zřizovatel školy.
Dle Veselého a Nekoly (2007) je u výzkumů zabývajících se veřejnou politikou
velmi podstatná optimální míra strukturovanosti a vhodná volba typu otázek.
V rozhovorech jsem se tedy snažila je předem moc neomezovat a zaměřovat se spíše na
obecnější okruhy otázek a nechat rozhovorům poněkud volnější průběh [Veselý, Nekola,
2007, str. 171-176]

3.3 Respondenti a jejich výběr
Vybrala jsem si tedy mateřskou školu, o které jsem věděla, že ji navštěvují dvě děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o obecní mateřskou školu v městě s 15 000
obyvatel, která vzdělává děti od 3 do 6 let. Pracuje dle Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu, přičemž každá
třída vypracovává i svůj třídní vzdělávací program. Na každou třídu připadají 2 učitelky
a 25 dětí, můžeme tedy říci, že se jedná o standardní veřejnou mateřskou školu.
Jelikož je mým cílem zjistit rozdílné postoje, názory a hodnoty jednotlivých
aktérů, zaměřila jsem se na veškerý odborný personál dané mateřské školy – ředitelku,
pedagogy i asistenty pedagogů, dále zřizovatele dané školy a také rodiče dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami i rodiče jiných dětí. Mateřská škola mi umožnila,
abych ji častěji osobně navštěvovala a mohla tak jsem tam své respondenty moje oslovit.
V případě rodičů, jsem se snažila oslovit i otce, ale bohužel to nebylo zcela úspěšné,
protože nejčastěji děti ve školce vyzvedávají matky a ty měly i větší chuť najít si na mne
čas a provést se mnou rozhovor. Také se mi bohužel povedlo provést rozhovor jen s rodiči
jednoho dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, druzí rodiče mému výzkumu
nebyli příliš nakloněni. Celkově jsem tedy rozhovory provedla s ředitelkou mateřské
školy, 6 pedagogy, 2 asistenty pedagogů, 1 rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami a s 10 rodiči ostatních dětí, které tuto školku navštěvují.

3.4 Realizace rozhovorů
Nejprve jsem si připravila pro všechny respondenty informované souhlasy k rozhovorům
a jejich nahrávání. Někteří respondenti chtěli zachovat anonymitu a někteří ne, proto jsem
vyhotovila dva různé typy souhlasů. Následně jsem si připravila tematické okruhy a
otázky, skrze které jsem zjistila odpovědi na své výzkumné cíle a otázky. Jelikož se
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jednalo o polostrukturované rozhovory, tak samozřejmě přibyly otázky, které přirozeně
vyplynuly z průběhu rozhovoru. Celkově jsem se snažila dotazovat spíše na obecnější
otázky a čekala jsem, co mi respondenti povědí sami. Nechávala jsem tedy rozhovorům
opravdu volnější průběh, a tím pádem také respondentům větší prostor, aby se sami
vyjádřili.
Všechny rozhovory byly nahrávány pomocí mobilního telefonu. Někteří
respondenti souhlasili s tím, aby byl doslovný přepis rozhovoru přiložen k bakalářské
práci a jiní ne, především z důvodu anonymity, proto se v příloze nenachází všechny
přepisy. Průměrná délka jednoho rozhovoru byla zhruba 30 minut, ale samozřejmě
záleželo na tom, s kterým z aktérů jsem rozhovor prováděla, jelikož například
pedagogové měli mnohem více informací ke sdělení než například rodiče dětí, které
nemají speciální vzdělávací potřeby, a tak rozhovory s nimi trvaly delší dobu. Většinu
rozhovorů jsem provedla v prostorách mateřské školy, ale některé se po domluvě
uskutečnily také v kavárnách s klidným prostředím, přičemž jsem se snažila nechat výběr
místa na respondentech z důvodu, aby se při rozhovoru cítili dobře a příjemně.

3.5 Analýza dat
Jako metodu analýzy získaných dat jsem zvolila tematické kódování. Tato technika je
vhodná především v případě, kdy je našim cílem popsat různé pohledy respondentů na
určitý jev či problematiku. Provádí se otevřené kódování veškerých našich nasbíraných
dat, ale následující analýza probíhá v rámci jednotlivých případů. Nejčastěji je případem
při tematické analýze myšlena určitá sociální skupina, tedy rodiče, učitelé, ředitelé,
asistenti nebo například také nepedagogický personál školy [Švaříček, Šeďová, 2007, str.
207-235].
Jako první jsem provedla kategorizaci kódů na úrovni jednotlivých případů, tedy
zvlášť pro různé aktéry, které jsem zkoumala. Vyhledávala jsem tedy u různých případů
kódy, které jsem následně přiřazovala ke kategoriím. Sledovala jsem, zda se
v rozhovorech neobjevují podobné informace. V některých případech jsem také kategorie
sloučila a vytvořila tak nadkategorie. Poté, co jsem všechna nasbíraná data
zkategorizovala, vytvořila jsem tabulku, ve které jsem u různých případů vypisovala
kategorie, ke kterým jsem došla. Mohla jsem pak nejjednodušším způsobem porovnat
různé postoje, názory a zájmy jednotlivých aktérů veřejné politiky ve vztahu
k inkluzivnímu vzdělávání.
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4. Případová studie
V předchozích kapitolách jsem popsala teoretická a věcná východiska, která představují
základ pro můj empirický výzkum a také metodologické postupy, které jsem využila.
Následně již přejdu k samotné analýze případové studie, tedy popíši, k jakým zjištěním
jsem pomocí mého výzkumu a provedených rozhovorů došla. Kapitolu dělím dle případů
– tedy dle jednotlivých aktérů inkluzivního vzdělávání a na závěr popisuji souhrn svých
zjištění.

4.1 Ředitelka mateřské školy
Postoj ředitelky školy je v procesu inkluzivního vzdělávání klíčový, jelikož na něm záleží
přístup celé instituce včetně pedagogického personálu. Současně má jako aktér vysoký
zájem a také vysoký vliv na politiku inkluzivního vzdělávání. První, co mne od paní
ředitelky předškolního zařízení zajímalo bylo, jak by charakterizovala její školku,
přičemž po základních informacích jako například kolik mají tříd a podobně se vyjádřila
také k tomu, jaký se snaží, aby měla její škola směr a přístup. „Naše škola se snaží
přizpůsobovat požadavkům dnešní doby, ale zároveň si zachovat zdravý pohled na
výchovu a vzdělávání dětí. Proto vzděláváme dvě děti s nárokem na asistenta pedagoga.“
Z této odpovědi je zřejmé, že paní ředitelka se snaží o otevřený přístup pro všechny děti,
přesto však naráží na to, že je pod jistým legislativním a sociálním tlakem.
S celkovou otázkou inkluzivního vzdělání úzce souvisí způsob přijímání dětí,
jelikož poslední ročníky jsou velmi silné, kapacity mateřských škol často nestačí, a tak
musí nějaké děti také odmítat. Zápis dětí ve zkoumané MŠ probíhá dle školského zákona,
tudíž jsou přednostně přijímány děti, kteří do 31. 8. daného roku dovrší věku 5 let a
zároveň bydlí ve školském obvodu spádové oblasti MŠ, přičemž děti předškolního věku
mají přednost. Paní ředitelka mi sdělila informaci, že minulý rok musela odmítnout 9 dětí,
přičemž se rozhodovala v rámci legislativních postupů a nejmladší děti nezapsala. Přesto,
že byla nucena 9 dětí odmítnout, přijala 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
kteří ani spádově do této mateřské školy nepatří. Je tedy zřejmé, že přesto, že vzdělávání
těchto dětí s sebou může přinášet mnohá rizika a komplikace, tak je přesvědčena o tom,
že je toto tou správnou cestou a pomocí.
Inkluzivní vzdělávání je dle ní jistý ideál, který se však v našem školství nachází
teprve v počátcích, jelikož se dnes a denně setkává s nedostatky. Názor na nepřipravenost
škol a vzdělávacího systému na inkluzivní edukaci se vyskytoval v podstatě ve všech
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rozhovorech napříč všemi různými aktéry. Nejčastěji respondenti uváděli, a paní ředitelka
je téhož názoru, že největší problém představují vysoké počty dětí ve třídách, které nejsou
adekvátní inkluzivnímu vzdělávání, dále nedostatek kvalifikovaných asistentů pedagogů
a jejich velmi nízké platové ohodnocení a také nedostatečné vzdělání pedagogů v dané
oblasti. Všechny tyto komplikace, se kterými se aktéři setkávají při implementaci
můžeme označit jako jisté limity inkluzivního vzdělávání. Paní ředitelka přiznala
nedostatky ve vzdělání svého personálu v oblasti inkluzivní edukace. Školení dle jejích
slov ovlivňují jejich finanční možnosti, a tak se převážně vzdělávají sami ve svém volném
čase. V tomto ohledu spatřuje velké nedostatky ze strany MŠMT, které by mělo školení
v dané oblasti poskytovat ve větší míře.
Další problém představuje konflikt zájmů a názorů uvnitř mateřské školy. Když
jsem se paní ředitelky zeptala, jestli si myslí, že je veškerý personál školky otevřený
inkluzivnímu vzdělávání, odpověděla: „Myslím, že ne úplně, ale pedagog je zvyklý
požadované povinnosti plnit.“ I z této odpovědi můžeme vyčíst jistý politický a sociální
tlak, který je vyvíjen na učitele a zároveň také střet zájmů či postojů. Můžeme tedy říci,
že i sama ředitelka školky si uvědomuje, že její personál není zcela ztotožněn s principy
a hodnotami inkluzivního vzdělávání, ale pouze plní nařízené požadavky, které jsou na
ně kladeny.
Myslím, že celkový postoj ředitelky mateřské školy je pozitivní přesto, že je
názoru, že školství je v této oblasti pouze na začátku cesty. Snaží se přijímat děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se také vést k těmto hodnotám pedagogické
pracovníky. Současně si ale také uvědomuje nedostatky spojené s implementací
inkluzivní politiky a že zřejmě ty, jsou důvodem častých negativních postojů učitelů.
Jejím hlavním zájmem je řídit mateřskou školu, která bude splňovat požadavky dnešní
doby a současně očekává, že se pedagogičtí pracovníci těmto požadavkům podřídí.

4.2 Pedagogové
Pedagogové jsou klíčovými aktéry politiky inkluzivního vzdělávání, jelikož zastávají roli
implementátorů jako liniových pracovníků. Ve vztahu k inkluzivní politice mají jako
aktéři vysoký zájem. Současně mají vliv i moc, ale jen na úrovni implementace. Mají
velmi malou moc ovlivnit přímo danou politiku. Jejich postoj k inkluzivnímu vzdělávání
může být různý, ale v mém případě se postoje učitelek mateřské školy shodovaly.
V odpovědích na otázky k celkové charakteristice mateřské školy, ve které
pracují, často zmiňovaly osobní, rodinný a otevřený přístup, což jsou jedny z hlavních
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hodnot inkluzivního vzdělávání. Přesto však všechny učitelky, se kterými jsem provedla
rozhovor, zastávaly k inkluzivní edukaci negativní postoj nebo k ní alespoň přístupovaly
velmi kriticky.
Paní učitelka č. 3: „Inkluze – v současné podobě, kterou předkládá ministerstvo,
je pro mne nepřijatelná. Z úst ministryně slyšíme jen to, že na vše dostaneme finance. Je
bráno jako samozřejmost, že tyto děti do běžných škol patří, ale nikdo nechce slyšet, že
tyto děti občas nejsou ve velkých kolektivech vůbec šťastné, nejsou vzdělavatelné, co
s nimi bude v budoucnu, až nebudou mít asistenty a samozřejmě také jak těžko se pak
v takových třídách pracuje.“
Paní učitelka č. 1: „…chápu, že inkluzivní vzdělávání přináší dětem nějaké
prohloubení schopností být empatický, naučit si pomáhat a tak…Ale podle mě by se to
mělo týkat jen tělesně postižených…Souhlasím s názorem Václava Klause mladšího, že
inkluze je zločin na postižených dětech…Nevidím logiku v tom, že mentálně postižené děti
sedí ve třídě s dětmi, kteří se učí něco jiného.“
Paní učitelka č. 2: „Inkluze bohužel brzdí všechny ostatní děti. Paní ministryně
Valachová je právnička, a ne odbornice na speciální pedagogiku. Postižené děti mezi
ostatními prostě nikdy nezažijí pocit úspěchu…Jsem přesvědčená, že naše praktické školy
mají výbornou úroveň a že pro postižené děti nemůže být nic lepšího. Skuteční odborníci
se jim tam mohou věnovat individuálně, jelikož je tomu přizpůsobený i počet dětí ve
třídě…“
Z úryvků rozhovorů je patrné, že učitelky k inkluzivnímu vzdělávání zastávají
velmi kritický, až negativní postoj a názory, které pramení z toho, jakým způsobem a za
jakých okolností současné inkluzivní vzdělávání probíhá. Celkově mohu říci, že jsou
často ovlivňovány jejich individuálním přesvědčením, tedy kognitivní postojovou
složkou – to, jak jsou o inkluzi informované a jak ji chápou. Druhý ovlivňující faktor
představují také jejich osobní zkušenosti, které vychází z jejich každodenní práce s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy emoční postojová složka. Současně je
zřejmé, že inkluzi jako takovou vnímají jako velký legislativní tlak, proti kterému se staví.
Paní učitelka č. 6: „… Škol, pedagogů, rodičů se nikdo neptal na jejich názor,
prostě jsme byli postaveni před hotovou věc… Je škoda, že se ruší tak dobře fungující
systém školství a zavádí se nový.“
Je tedy jasně vidět, že postoje a zájmy tvůrců politických programů a učitelů jako
liniových pracovníků jsou v rozporu. Dle zjištěných informací usuzuji, že hlavním
zájmem učitelek je především to, aby mohly vykonávat svou práci v co možná
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nejklidnějším prostředí, ale současně vnímají i pocity samotných dětí, můžeme zde tedy
mluvit i o zájmech ve prospěch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Paní učitelka č. 5: „…Postižená holčička s Downovým syndromem těžko snáší
hluk, který ve třídě s 25 dětmi je každodenním pořádku. Občas utíká ze třídy, zavírá se
v šatně nebo v koupelně a zacpává si uši a snaží se děti překřičet… Někdy svým chováním
narušuje činnost ostatních… Myslím, že i v jejím zájmu by byl menší kolektiv prostě
vhodnější.“
Paní učitelka č. 4: „Děti holčičku přijaly velmi pěkně, celkově se děti snažíme vést
k tomu, aby se neposmívaly druhým a ani v tomto případě tomu tak nebylo. Přesto však
nechápou, že „ona“ může dělat věci, které oni nesmí – jako házet hračky, talíře, rozlévat
pití, brát si hračky bez dovolení nebo je ničit…Prostě musím přiznat, že narušuje činnost
ve třídě, která je sama o sobě s 25 dětmi dost hektická… Pokud není ve školce, vše je o
dost klidnější.“
V rozhovorech jsem se nesetkala s žádnými negativními osobními zkušenostmi
týkajících se práce s dítětem, který má poruchu autistického spektra. Jinak tomu však je,
co se týče práce s dítětem s Downovým syndromem a také komunikace s jeho rodiči.
Paní učitelka č. 5: „Myslím, že v našem případě mají rodiče holčičky opravdu
přehnané požadavky a nároky. Ona například odmítá chodit na vycházky, musíme jí nosit.
Maminka tvrdí, že doma to nedělá, denně má nějaké připomínky, co by se mělo udělat
jinak…Občas nás sleduje z okna, jelikož bydlí v bezprostřední blízkosti školky. Paní
ředitelce telefonuje na soukromé číslo v neděli v 7 ráno. Holčička má od nás všestrannou
péči, vše se jí přizpůsobuje atd. Občas si říkám, že snad ani není možné, že si rodiče naší
péče, snahy a práce vůbec neváží. Berou ji jako naprostou samozřejmost…“
Potvrdila se mi informace, kterou mi sdělila i paní ředitelka, tedy že v oblasti
inkluzivního vzdělávání nejsou pedagožky dostatečně proškolené. Jen jedna ze 6
dotazovaných se zúčastnila semináře s touto tematikou. Většina se přiznávala, že musí
informace k inkluzivnímu vzdělávání vyhledávat sama ve svém volném čase,
prostřednictvím internetu nebo literatury. Tuto skutečnost také často uváděly jako jeden
z důvodů jejich negativního postoje, jelikož je po nich požadováno ze strany ministerstva
něco, o čem nejsou dostatečně informované a že by mělo být v zájmu ministerstva zajistit
proškolení všech pedagogů v této oblasti. Školy tak dle jejich názoru nejsou ze strany
ministerstva v tomto ohledu podporovány k tomu, aby přijímaly všechny děti bez rozdílu.
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V rozhovorech jsme narazili samozřejmě také na řadu dalších problémů, se
kterými se při implementaci setkaly, tedy na jisté limity inkluzivního vzdělávání.
Všechny dotazované učitelky si stěžovaly na vysoké počty dětí ve třídě.
Paní učitelka č. 1: „Nápad inkluzivního vzdělávání k nám přišel ze severských
zemí. Tam jsou ale úplně jiné podmínky, především co se týče počtu dětí ve třídě. S malou
skupinou dětí tam pracuje mnohem více pedagogických pracovníků – tedy pedagogů,
asistentů pedagogů, speciálních pedagogů a školních psychologů.“
Vedle nedostatečné informovanosti ze strany ministerstva v této oblasti a
vysokých počtů dětí ve třídě, uváděly také nedostatek kvalifikovaných asistentů pedagogů
a jejich velmi nízké platy. Často je prý velmi těžké najít kvalitního asistenta, který své
práci opravdu rozumí.
Paní učitelka č. 5: „S asistentkou se mi pracuje velmi dobře i komunikace mezi
námi probíhá v pořádku. Ale bohužel si myslím, že není dost kvalifikovaná a občas si neví
rady…“
Všechny tyto limity je dle jejich názoru k úspěšnému inkluzivnímu vzdělávání
třeba změnit. Ale v současné době na to nejsou školy a ani školní systém připraveny. Jako
další problém 4 z dotazovaných učitelek uváděly nutnost suplování za asistenty pedagogů
v případě jejich absence – z důvodů nemoci nebo dovolené. V takových případech musí
zastávat roli asistenta ony, jako učitelky, které nemají dostatečné znalosti v oblasti
speciální pedagogiky. Uváděly, že jim je to nepříjemné, jelikož si často neví rady s tím,
jakým způsobem s dítětem správně pracovat.
Celkově tedy učitelky mateřské školy zastávaly k inkluzivnímu vzdělávání silně
negativní postoje, přesto, že znaly hlavní hodnoty a cíle této politiky. Za jejich postoji
stojí politický tlak, který je na ně vyvíjen, ale také osobní zájmy, provádět svou práci,
která je velmi náročná, co možná nejklidnějším a nejjednodušším způsobem. Současně je
však v jejich zájmu také to nejlepší pro děti – a dle jejich názoru je inkluze vhodná pro
děti s tělesným postižením, ale ne pro ty, kteří jsou postižení mentálně.
U učitelek se také potvrdily skutečnosti, které jsou pro jejich pozici liniových
pracovníků dle literatury [Horák, Horáková, 2009] charakteristické. Pracují pod tlakem,
který je na ně vyvíjen ze strany výše postavených pracovníků, a tak nemohou svou práci
vykonávat tak, jak by si přály. Zároveň pro ně implementace inkluzivní politiky
představuje dilema. Osobně se staví proti legislativnímu tlaku, který je na ně vyvíjen, ale
současně jej musí respektovat a například děti s mentálním postižením vzdělávat i přesto,
že si nemyslí, že je to pro ně nejlepší možný způsob.
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4.3 Asistenti pedagogů
Asistenti pedagogů jsou velmi podstatnými aktéry inkluzivní politiky. Podobně jako je
tomu je u učitelů, mají vysoký zájem na dané police, ale moc a vliv mají až na úrovni
implementace. Provedla jsem rozhovory s dvěma asistenty pedagogů, kteří v dané
mateřské škole pracují. V tomto případě se jedná o ženy, tedy asistentky, přičemž jedna
má vysokoškolské vzdělání speciální pedagogiky a druhá střední pedagogické vzdělání.
Mohu říci, že jejich přístup k inkluzivnímu vzdělání byl totožný. Obě asistentky k němu
zastávají kladný, otevřený vztah a správně chápou jeho hlavní cíle, hodnoty a přínosy. I
zde se však objevovaly připomínky k jejich nízkým platům a dalším limitům inkluzivního
vzdělávání jako například nedostatečná podpora vzdělávání pedagogů a asistentů v této
oblasti nebo vysoké počty dětí ve třídě. Dále si také obě asistentky stěžovaly na velmi
náročnou a složitou dokumentaci, kterou ke své práci musí vést a která by dle jejich slov
mohla být podstatně jednodušší.
Zásadně se však lišilo to, jakým způsobem probíhá jejich práce a jakým způsobem
ji zvládají a zda se při implementaci inkluzivní politiky setkávají s nějakými problémy.
Asistentka, která pracuje s dítětem, které má poruchu autistického spektra a má
vysokoškolské vzdělání speciální pedagogiky, se dle všeho při práci nesetkává s žádnými
zvláštními obtížemi či problémy, ať už se jedná o konkrétní práci s dítětem nebo například
komunikaci s rodiči.
Asistentka č. 1: „První dny, kdy Toník začal navštěvovat naši školku, probíhaly
naprosto bezproblémově, a to především díky skvělé spolupráci na pracovišti i s rodinou.
Mohu říci, že tomu tak je i nadále. Práce s ním mě opravdu baví, i když pokroky, které
děláme nejsou nijak závratné. V tomto ohledu však vděčím i jeho mamince, která má
opravdový zájem, a především je za mnou práci vděčná… S rodiči konzultuji každý týden
minimálně jednou a vždy jsem moc mile překvapena, když mi maminka řekne, že se synem
pracovala i doma…“
Jinak je tomu však v případě druhé asistentky, která pracuje s dítětem
s Downovým syndromem. V rozhovoru se svěřila s problémy, se kterými se každý den
setkává.
Asistentka č. 2: „Práce s Terezkou je opravdu náročná. Já i učitelka musíme být
neustále ve střehu, jelikož často utíká ze třídy, často také ničí hračky nebo je hrubá na
ostatní děti… V souvislosti s jejím postižením je to samozřejmě pochopitelné, ale každou
minutu mé pracovní doby se bojím, aby něco neudělala sobě nebo nějakému jinému dítěti,
člověk se prostě nemůže ani na vteřinu otočit… Ostatní děti bohužel do dnes nevyhledává
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a do činností se téměř nezapojuje, přesto že se o to snažíme…Jen při cvičení a zpěvu se
pohupuje do rytmu… Bohužel musím přiznat, že nespatřuji téměř žádné pokroky mé práce
a občas je to vážně deprimující, ještě když si rodiče té snahy a péče ani necení…“
Jak tedy můžeme vidět z úryvků rozhovorů, rozdíly v práci těchto dvou asistentek
jsou markantní. Důvodem samozřejmě může být jejich rozdílné dosažené vzdělání, ale
dle všeho je hlavním důvodem rozdíl v typu postižení daných dětí.
I přes značné negativní zkušenosti zastávají obě asistentky kladný postoj
k inkluzivnímu vzdělávání. Jedním z důvodů může být jejich zájem – jelikož vzdělávání
dětí se speciálními potřebami je jejich zdrojem příjmu. Současně však jejich názor může
být podstatně pozitivnější oproti pedagogům z důvodu větší vzdělanosti v této
problematice a také proto, že inkluzivní politiku nevnímají jako politický tlak.

4.4 Rodič dítěte se SVP
V rámci mé studie se mi bohužel podařilo provést rozhovor jen s jedním rodičem dítěte
se speciálními vzdělávacími potřebami – s matkou chlapce s poruchou autistického
spektra. Ta jako aktér inkluzivního vzdělávání k němu samozřejmě zastává pozitivní
postoj, má na této politice velký zájem, ale malou moc jej nějakým způsobem ovlivnit. I
ona zmiňovala limity inkluzivní edukace – jako například vysoké počty dětí na třídu nebo
nedostatečné kapacity v pedagogicko-psychologických poradnách, což se u žádných
jiných rozhovorů neobjevilo.
Oproti jiným aktérům mi však tento přinesl zjištění i o jiných předškolních
zařízeních, jelikož její syn v minulosti navštěvoval jinou školku, se kterou mají velmi
negativní zkušenosti. Následně po přestěhování se do jiného města zvažovali několik
variant, kam syna přihlásit.
Rodič dítěte se SVP: „Zvažovala jsem tady ve městě speciální třídu, ale na
základě doporučení paní psycholožky, tak po tom osobním kontaktu s ředitelkou školky
jsem si to rozmyslela… Částečně protože paní psycholožka doporučovala, že pro syna
bude víc motivující se zařadit do běžného kolektivu…Protože ta diagnóza to umožňuje
více méně i jeho stav... A současně paní ředitelka se o té speciální třídy … Neměla velký
zájem syna přijmout... A sama jsem viděla její přístup k synovi, takže si stejně myslím, že
by to nedělalo dobrotu. Jako další možnosti jsem vybrala 2 běžné mateřské
školky…Nakonec jsme vybrali na základě osobního přístupu.“
Velmi překvapujícím zjištěním je to, že se dotazovaná setkala s otevřenějším
přístupem k jejímu synovi v běžné mateřské škole než v té speciální. Možnými důvody
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může být to, že ve speciálních školách předpokládají vzdělávání dětí s horším typem
postižení, než je porucha autistického spektra. V současné době je dotazovaná opravdu
ráda, že pro syna zvolila vzdělávání v hlavním proudu. Jako hlavní přínosy považuje
především to, že zde získá sociální kontakty, které sám od sebe nevyhledává a také to,
že přijde do kontaktu s klasickou institucí a klasickým školstvím.
Celkový přístup školky hodnotí velmi pozitivně a stejně tak i práci s jejím
synem. Zaznamenávají pokroky, které jsou sice velmi pozvolné, přesto však dle jejích
slov je vše zásluhou školky, asistentky a učitelek.
Rodič dítěte se SVP: „…Pokrok, co nastal je především jemná motorikakonečně po 6 letech se naučil držet tužku…Poprvé v životě přinesl spontánní kresbu a
konečně teď zareagoval společně s dětmi na pokyn: „teď si vezměte pastelky a něco
nakreslete“, poprvé si sedl a něco nakreslil. Takovéhle pokroky se mohou zdát jako
maličkosti, ale určitě za nimi stojí dlouhá práce ve školce.“

4.5 Rodiče ostatních dětí
Informace, které jsem zjistila z rozhovorů s rodiči dětí, kteří nemají speciální vzdělávací
potřeby pro mne byly překvapující. Předpokládala jsem, že jejich názory a postoje
k inkluzivnímu vzdělávání se budou shodovat s tím, jaké zjistili postoje české veřejnosti
Pančocha a Slepičková (2016) svým výzkumem. Dle něj česká veřejnost a zejména rodiče
dětí zastávají názor, že selektivní vzdělávací systém je nejlepším způsobem, jak rozvíjet
znalosti i dovednosti všech dětí [Pančocha, Slepičková in Bartoňová, Vítková, 2016, str.
25-42]. Rodiče, se kterými jsem provedla rozhovor však byli ve většině případů
inkluzivnímu vzdělávání velmi otevření, vítali jej jako přínos pro všechny. Zdůrazňovali
především to, že děti naučí respektovat druhé včetně jejich nedostatků nebo omezení,
soucítit s nimi a také spolupracovat. Přesto se však objevovaly také názory, že záleží na
druhu postižení. Někteří mluvili i ze svých vlastních zkušeností:
Rodič č. 3: „Mám adoptovaného bratra s kombinovaným postižením DMO, který
chodil do školy v Jedličkově ústavu. Vzhledem k jeho postižení si nedovedu představit, že
by navštěvoval běžnou školu. V Jedličkově ústavu měl během vyučování možnost plavání,
rehabilitace, ergoterapie a tak... Měl tam prvotřídní péči, ve třídě bylo 5-7 dětí vyučující,
speciální pedagog a asistenti…Myslím, že speciální školy musí zůstat zachovány.
Z vlastní zkušenosti vím, že inkluze není možná pro všechny a že pro některé děti by to
znamenalo nadměrnou zátěž, stejně jako pro pedagogy, třídy a školy…“
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Rodič č. 7: „Mohu říci, že můj souhlas s inkluzivním vzděláváním je jen částečný.
Myslím si, že vzdělávání dětí s postižením je vhodný pouze pro ty, kteří mají předpoklad
plnohodnotného duševního rozvoje. Například u postižení typu Downova syndromu, kdy
se dítě zastaví na úrovni předškolního věku to vhodné dle mého názoru není…“
Současně si rodiče, se kterými jsem provedla rozhovor uvědomují náročnost
celého procesu od administrativní stránky, technického a finančního zajištění až po
náročnost samotné práce s dětmi. Dva z dotazovaných rodičů také uváděli, že si myslí, že
současné školství není na inkluzi připraveno, především z důvodu nedostatečně
proškolených pedagogů, nedostatku financí pro učitele i asistenty a také vysokých počtů
dětí ve třídě.
Hlavním zájmem pro rodiče je přirozeně to nejlepší pro jejich děti. Objevily se
obavy, aby se učitelka opravdu dokázala kvalitně věnovat všem dětem ve třídě a také
z toho, že vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami může představovat
„brždění“ ostatních ve smyslu rozvoje nebo zhoršení kvality výuky a úrovně vzdělání.
Tyto negativní dopady však nejsou v předškolním vzdělávání tak fatální, jako tomu je
následně na základních a středních školách. Čtyři dotazovaní rodiče mi sdělili, že
v případě, že by na základní nebo střední škole navštěvovalo s jejich dítětem třídu spolu
s někým, kdo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, rozhodně by se více zajímali o to,
jakým způsobem inkluze v daném případě probíhá a jakým způsobem je tím ovlivněna
výuka. Myslím, že by takto následně reagovalo více rodičů. Dle mého názoru mi to
někteří z nich již nechtěli přiznat poté, co již sdělili, že inkluzi vítají a mají k ní kladný
vztah.
Rodič č. 9: „Domnívám se, že u základního vzdělání vznikají mnohem větší
rozdíly. Já jako matka chci pro své dítě naprosto sobecky nejlepší podmínky pro vzdělání,
proto bych se mnohem více zajímala o skladbu jeho kolektivu a o způsob výuky na
základní škole, než tomu je nyní ve školce…“
I přesto jsou však rodiče inkluzi ve školství otevřeni. Často uváděli, že jsou si
vědomi toho, že i oni by se mohli vyskytnout v situaci, kdy by jejich dítě vyžadovalo
speciální vzdělávací potřeby, a tak s těmito dětmi a jejich rodiči soucítí. Tento postoj se
v rozhovorech vyskytoval poměrně často, důvodem je určitě i to, že denně děti se
speciálními vzdělávacími potřebami vidí ve školce.
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4.6 Zřizovatel
Rozhovor se zřizovatelem dané mateřské školy bohužel nepřinesl mnoho zjištění, a to
především z důvodu velké časové tísně, během které byl rozhovor prováděn. Přesto jsem
se rozhodla jej v analýze ponechat, jelikož zastává pozici podstatného aktéra, který má
velkou moc inkluzivní politiku ovlivnit a také poměrně vysoký zájem.
Z výpovědí zřizovatele mohu říci, že hlavním zájmem zřizovatele bylo především
přerozdělení financí – tedy kam zaslat příslušné dotace na asistenty pedagogů. Samotná
implementace inkluzivní politiky na úrovni konkrétní školky tak pro něj není příliš
podstatná. Přesto zastává k politice kladný otevřený vztah a vnímá ji jako pozitivní přínos
pro všechny.

4.7 Souhrn zjištění
Ve všech rozhovorech napříč všemi případy (aktéry) se vyskytovaly kategorie
představující určité problémy či nedostatky inkluzivního vzdělávání, které jsem sloučila
do nadkategorie limity inkluzivního vzdělávání. V souvislosti s ním se zde nejčastěji
vyskytovaly názory jako neadekvátní počty dětí ve třídě, nedostatečné proškolení
pedagogů a také nedostatek financí pro učitele i jejich asistenty. U ředitelky, učitelek a
asistentek se samozřejmě objevovala širší škála různých kategorií, což je spojeno s jejich
většími zkušenostmi oproti ostatním aktérům.
Často se u různých aktéry také objevoval názor, že inkluzivní vzdělávání je
vhodné pro tělesně postižené, ale ne pro mentálně postižené, přičemž ve většině případů
byl tento názor opodstatněn jejich osobními zkušenostmi. Relevantnost tohoto názoru
dokládají také zkušenosti dvou dotazovaných asistentek. Všichni respondenti se shodli i
na zachování speciálních škol. Až na případ učitelek, se u všech aktérů vyskytovaly
pozitivní postoje k inkluzivní edukaci, a to i přesto, že si respondenti uvědomují limity
inkluzivního vzdělávání a také značnou nepřipravenost současného školního systému.
Postoje respondentů vycházely nejčastěji z individuálního přesvědčení – tedy kognitivní
postojové složky a také z osobních zkušeností – tedy emoční postojové složky.
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Závěr
V první části své práce rozebírám teoretická a věcný východiska, tedy především
inkluzivní vzdělávání (a jeho současnou právní úpravu), na které nahlížím skrze koncept
aktérů veřejné politiky a s ním spojený koncept liniových pracovníků. Jádrem druhé části
práce je analýza aktérů inkluzivní politiky a jejich výpovědí, které byly získány skrze
kvalitativní rozhovory za použití designu případové studie.
Hlavním cílem práce bylo především zjistit postoje, názory a zájmy jednotlivých
aktérů a také čím mohou být opodstatněny. Současně z osobních zkušeností respondentů
práce přináší evaluační zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem je inkluzivní politika
implementována. Většina respondentů se k inkluzivnímu vzdělávání staví velmi otevřeně
a pozitivně, přesto, že si současně také uvědomují jeho současné nedostatky, tedy limity.
Výjimku však tvoří případ učitelek, které zastávají velmi kritický až negativní postoj.
Hlavním důvodem je to, že celou tuto politiku vnímají jako legislativní a pracovní tlak,
který je na ně vyvíjen. Přirozeně se tedy brání, jelikož musí přijmout institucionální
pravidla, která jsou často v rozporu s jejich identitou a názory, které pramení ze
zkušeností.
Velmi často napříč různými aktéry se objevuje názor, že inkluzivní vzdělávání
nemusí být vhodné pro všechny děti. Konkrétně respondenti často zastávají názor, že jsou
otevřeni tomuto způsobu edukace u všech dětí, až na ty, kteří jsou postiženi mentálně. Pro
ty dle jejich názoru vzdělávání v hlavním proudu nemůže být nijak přínosné. Tento názor
dokládají také osobní zkušenosti učitelek a jejich asistentek, které pracují s dítětem
postiženým Downovým syndromem. Zájmy jednotlivých aktérů se liší dle toho, jakou
pozici v dané politice zastávají.
Přínosem mé práce je především to, že detailnějším způsobem zachycuje
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Jelikož se jedná
o kvalitativní výzkum, samozřejmě nemůžeme tyto výsledky vztáhnout na jiné případy.
Hlavním přínosem je především to, že tato práce bude poskytnuta k prostudování všem
aktérům, především však zkoumané mateřské škole. Ředitelka i zbylý personál školy je
otevřen této studii jako evaluační zpětné vazbě k práci, kterou vykonávají. Díky ní budou
moci lépe řešit nedostatky a problémy, se kterými se setkávají a tím také zefektivňovat
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich mateřské škole.
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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s rodičem dítěte se SVP (přepis)
Chtěla bych se vás zeptat, jakou má váš syn diagnózu?
Syn má poruchu autistického spektra. Konkrétně Aspergerův syndrom v kombinaci s
ADHD... Tak že porucha pozornosti a hyperaktivita.
Když jste vlastně přemýšlela, kam syna přihlásit. Zvažovala jste i nějakou jinou
variantu, než mateřskou školu v hlavním vzdělávacím proudu?
Zvažovala jsem tady ve městě speciální třídu, ale na základě doporučení paní
psycholožky, tak po tom osobním kontaktu s ředitelkou školky jsem si to rozmyslela…
Částečně protože paní psycholožka doporučovala, že pro syna bude víc motivující se
zařadit do běžného kolektivu… Protože ta diagnóza to umožňuje více méně i jeho
stav…A na druhou stranu paní ředitelka se o té speciální třídy musím říct, že jsme si úplně
nepadly osobnostně do oka… Neměla velký zájem syna přijmout… Netrvala jsem úplně
na tom, bylo to velmi vzájemné… Byla jsem s ní v kontaktu…A sama jsem viděla její
přístup k synovi, tak že si stejně myslím, že by to nedělalo dobrotu. Jako další možnosti
jsem vybrala 2 běžné mateřské školky. A opět samozřejmě za pomoci asistenta, ale
zároveň rozhodl spíše pocit... Hlavně přístup paní ředitelky X ...Jinak by byl přijat do Y
a konec konců, jako předškolák by byl přijat úplně kamkoliv, kde by jsme si vybrali.
Nakonec jsme vybrali na základě osobního přístupu.
Tak že můžete říct, že jste se v klasické mateřské školce setkala s milejším a vstřícnějším
přístupem než ve školce speciální?
To určitě… Paní ředitelka ve speciální MŠ řekla, že kdyby syna přijala, tak by musela
řešit zřízení speciální třídy… Respektive tam ta speciální třída je, ale zároveň tam neměla
tolik přihlášených dětí...Ve chvíli, kdyby syna musela přijmout a bylo by to i v rámci
doporučení atd… Tak by opravdu musela řešit personálně… Ale je s tím hodně práce a
papírování a člověk z toho kontaktu dost vycítil.
Co očekáváte celkově od vzdělávání v MŠ? Co si myslíte, že to synovi přinese a v čem
mu to má pomoci v budoucím vzdělávání?
Primárně asi určitě v kontaktu s klasickou institucí s klasickým školstvím, který takhle
funguje, já osobně si netroufám na žádné domácí vzdělávání nebo nějakou jinou
alternativu i když vidím, že tím klasickým školstvím bude muset projít a když ne, když
by to nebylo teď tak by se tomu stejně nevyhnul a zároveň vidím na něm, že ta přítomnost
ho motivuje, stimuluje a dodává mu to další podměty. Dále jsou to sociální kontakty,
protože on je sám nevyhledává ve školce přeci jenom malinko donucený je nějakým
způsobem navazovat, byť v té školce to taky není moc velké, tak je to přeci jenom více
než dokážu já poskytnout v rámci běžného setkávání s kamarády. A má tendenci se
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stahovat do sebe. Myslím si, že s paní učitelkou má dobrý vztah, lepší než po předchozí
návštěvě... Toník chodil do soukromé školky, následně do státní školky v bývalém
bydlišti a tam ty problémy v podstatě eskalovaly.
Považujete předškolní vzdělávání za podstatné v celkovém vzdělávání?
Určitě příprava na nějakou systematickou práci, i když člověk s těmi dětmi dělá spousty
věcí, tak to vždycky nemá určitou formu, jak by to třeba mělo být. Chtít pracovat v
kolektivu, být samostatnější, trochu se otrkat a určitě naučit se pracovat i s jinou autoritou,
než jsou rodiče. Asi si myslím, že je fajn, že ten poslední ročník je povinný, je to důležité,
aby děti měly tu možnost nějakým způsobem se připravit do té školy. Pak jsou i další
zdravotní důsledky imunita atd..
Jak vypadaly první dny u Toníka ve školce, jak probíhalo to přijetí vašeho syna z
pohledu jak učitelek, pedagogů tak i dětí a i rodičů?
Od rodičů asi začnu tam to bylo hodně jednoduché, v podstatě na Toníkovi z první není
moc znát, ten projev je jakoby nestandartní, člověk ho musí vídat víc, aby si možná
nějakých problémů všiml. Navíc není agresivní takže to není nic , že by ubližoval dětem..
Což je to první co se projeví a čeho se mohli rodiče všimnout. První zmínka že probíhá
nějaká inkluze, padla v rámci nějaké třídní schůzky informační… Teď už jak probíráme
s paní asistentkou veřejně nebo za plentou schované nějaké informace další a Toníka
trošku znají z toho projevu v té šatně, tak jím asi může být zřejmé, že není úplně všechno
košer, ale zároveň ty projevy nejsou tolik kolik by mohly být. Je to pořád hodně zvláštní
chování, ale ne nic nadstandartního, myslím si, že tam žádné obavy neproběhly. Myslím
si, že i paní učitelky nakonec byly připravení na horší, než na konec dostaly…(smích)
Pociťujete nějaké pokroky, co se týče vašeho syna? Jste o nich nějakým způsobem
informovaná?
S paní asistentkou se snažíme často probírat třeba jednou za týden, tak není to úplně
organizovaný ono to není potřeba, občas se něco přihodí a řekneme si to mezi
dveřmi, někdy je toho víc. Tak že to probíráme dál, ale snažíme se to probírat průběžně.
A je to vyhovující, dostačující. Zpětná vazba od syna je trošku horší, protože on bojuje
s náladami, emocemi tak, občas ty informace od něj jsou docela moc… Pokrok, co nastal,
je především jemná motorika - konečně po 6 letech se naučil držet tužku… Jí lžící, myslím
si že je hodně vybíraví co se týče jídla, že spousty jídel nesní... Ale poprvé v životě přinesl
spontánní kresbu a konečně teď zareagoval společně s dětmi na pokyn: teď si vezměte
pastelky a něco nakreslete, poprvé si sedl a něco nakreslil. Takovéhle pokroky se mohou
zdát jako maličkosti, ale určitě za nimi stojí dlouhá práce školky.
Může se tedy zeptat jaké máte zkušenosti s předchozí školkou, kterou navštěvoval?
Tam byl jen negativní přístup a v podstatě problémy rozjíždějící se šikany, kdy Toník byl
zařazený ve třídě předškoláků, respektive on byl úplně nejmladší řekněme 3-4 od konce.
Byla to směs předškoláků plus dětí asi 4 let. Třídu vedla osobně paní ředitelka, částečně
se starala a paní učitelka řekněme s dlouho letou praxí ale velmi rázná, hlasitá a
neproběhlo to v podstatě úplně dobře, ani ten rozjezd ani ten další pobyt tam… Paní
učitelka si ho hned onálepkovala, je pravda že tam Toník neměl ještě určenou diagnózu…
Neměl asistenta, ale ona si ho už od začátku onálepkovala jako zlobivého. což je vlastně

33
pravda protože z pohledu někoho, kdo neví tak opravdu nemá šanci, ale zároveň ten její
přístup byl takový ten klasický za 30 let své praxe jsem nic takového nezažila, což v
dnešní době si myslím že v každé třídě je nějaké dítě s ADHD nebo s nějakým podobným
problémem. tak si těžko dokáže představit že by Toník tímhle směrem vyčníval. A tenhle
ten přístup pomalu převzaly děti, takže docházelo k tomu, že si třeba děti zacpávaly uši,
když Toníček něco říkal. Když jsme šly ze třídy oblékal se v šatně, tak nějaká holčička
říká mamince: to je Toník toho nikdo nemá rád. A já jsem se ptala holčičky jestli jí Toník
nějak ublížil? Ne to ne, ale paní učitelka se na Toníčka pořád zlobí a říká mu, že je ošklivej
a zlobivej… Tak že to probíhalo tímhletím způsobem, byl tam 9-10 měsíců. My jsme
během té doby rozjeli pokus o získání diagnózy, protože jsme věděli,že se budem stěhovat
a bude potřeba vysvětlení, aby mu to umožnilo výběr školky.
Co si myslíte o současném stavu inkluzivního vzdělávání?
No upřímně jsem si vědoma, že značná část české veřejnosti se staví proti inkluzi…
Hlavně rodiče se bojí, že jejich děti kvůli tomu budou ve škole pozadu… No a vzhledem
k tomu, že Toník je intelektem spíše dopředu, tak já na tohle mám odpověď, že s mým
synem budete spíše pozadu vy. Zároveň u tohoto si myslím: za prvé to dá těm dětem něco
jiného než jen honit učebnice… Ten přínos je o trochu větší, než ten negativ a zároveň
v danou chvíli, ty děti na tom nebudou všichni stejně. Nikdy nedostanou tu péči, kterou
by si zasloužily. Někomu nejde matematika a v podstatě se s ním nikdo nepárá. A myslím
si, že od toho tam je ten asistent, aby zprostředkoval ten vztah mezi tím žákem. V této
době hendikepovaných dětí přibývá, tak bych nechtěla bych upřímně učitelem, protože to
musí být velmi těžké.
Zvlášť najít nové metody, věřím, že to chce mnohem více času do té práce… Mají můj
neskonalý obdiv za to, co dělají…Hlavně když vezmeme v potaz okolnosti…Myslím tím,
že se nijak nepřizpůsobil počet dětí ve třídě, musí to být opravdu těžké…
Uvědomujete si ještě nějaké jiné nedostatky současného inkluzivního vzdělávání vedle
těch vysokých počtů dětí ve třídě?
No osobně mám především zkušenost s nedostatečnými kapacitami v Pedagogickopsychologických poradnách. Těch dětí s nějakými poruchami je čím dál tím více a tak
celý ten proces s určováním diagnózy je opravdu zdlouhavý…No a to mě přivádí taky na
myšlenku, že si myslím, že ne pro všechny děti to vzdělávání v běžných školkách, školách
je vhodné…Osobně si myslím, že pro ty děti například mentálně postižené to nemá úplně
smysl a že speciální zařízení pro ně mohou být mnohem lepší, už jen kvůli tomu, že se
jim tam dostane péče od opravdových specialistů…
Poslední otázka... Máte také mladší dceru, už chodí do školky?? A kam přemýšlíte, že
ji dáte?
Ne jsou jí 2 roky, asi hrozně záleží... Zatím nevypadá, že by dcera měla nějaké speciální
vzdělávací potřeby. Doufejme, že to tak i zůstane a tam potom záleží na nějakých šancích
na umístění. Benešov by byl hrozně fajn, MŠ X ani nemluvě... Ale my bohužel spadáme
do jiného obvodu, takže uvidíme…
Tak já vám moc děkuji za rozhovor a také za čas, který jste si na mne našla...

