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 Výzkumný cíl: oblasti intervence u žáků 
se SVP v ZŠ se zřetelem na zkoumání 
indikátorů inkluzivního vzdělávání, a to s 
přesahem jak do oblasti předškolního 
vzdělávání, tak do oblasti přechodu ze ZŠ 
do SŠ nebo zaměstnání. 

 

 Výstupy: 

- Odborná kniha :11 

- Kapitola v odborné knize: 56 

- Článek v recenzovaném časopise: 10 

- Článek ve sborníku: 51 

- Učebnice a distanční texty: 5 

- Publikování v zahraničí: 7 

 

 Výsledná monografie: představuje 
výzkumné aktivity  VT a prezentuje 
nejvýznamnější výsledky dílčích projektů. 

 

 

 

 



ÚVOD 

   Předmětem tvůrčí 

činnosti bylo: 

 identifikovat 

indikátory v oblasti 

inkluze žáků s TP do 

běžných škol 

 definovat ukazatele 

pro inkluzivní 

vzdělávání 

 charakterizovat 

specifika podpory  

 



CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÝCH 

PROJEKTŮ 

 Statistická procedura  

 Kvantitativní šetření 

 Kategorie zaměřené 

na zjištění současného 

stavu inkluzivní školy  

 Výzkumná populace: 

žáci s TP  

 Analytická jednotka:  

třídní učitel 

 



VÝCHODISKA 

 Pilotáž v roce 2007 

 Základní výzkumné 

otázky: 

 - Jaké jsou kompetence, 

které uplatňuje učitel 

směrem k žákovi? 

- Kterých kompetencí je 

žák s TP ve vyučování 

schopen? 

- Jaké jsou jeho 

individuální potřeby? 

 

 

 



VÝZNAM PROJEKTŮ 

 Ucelený obraz na 

sledovanou 

problematiku 

 Formulace návrhů 

v oblasti zvýšení 

kompetencí učitelů 

 Rozšíření informací 

v teoretické rovině 

 Propojení teorie a 

praxe 



 Legislativní opatření 

 NAPIV 

 Nárůst škol 

umožňující inkluzi na 

všech úrovních (MŠ, 

ZŠ, SŠ) 

 Zajištění komplexní 

poradenské péče 

 Kvalifikovaní 

odborníci v běžných 

školách 

 

INDIKÁTORY V OBLASTI INKLUZE 



UKAZATELÉ PRO INKLUZIVNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Zajištění podmínek 

Materiální 

-  Kompenzační pomůcky 

-  Architektonické 
bariéry 

Organizační 

-  SPD 

-  IVP 

-  Speciální metody práce 

-  Zajištění asistenta 
pedagoga 

-  Týmová spolupráce 



SPECIFIKA PODPORY 

Vytváření 
podmínek Odstranění 

bariér 

Technické 
vybavení 

Informační 
technologie 

Didaktické 
pomůcky 

Kompenzační 
pomůcky na 
rozvoj JM a 

HM 

Individuální 
potřeby 

Metody a 
formy práce, 

kurikulum 



SHRNUTÍ 

 

 

 cíle výzkumů 

 372 respondentů  

 bylo analyzováno:  

    - 30 hypotéz 

    - 38 dílčích cílů 

 



VÝZKUMY PROKÁZALY KLADY I ZÁPORY 

INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 

Klady 

Legislativní opora 

Akceptace specifických potřeb 
žáků s TP, metody práce 

Zohlednění žáků při 
hodnocení 

Využívání kompenzačních 
pomůcek  

Využití asistenta pedagoga 

Vyšší počet spec. pedagogů 

Zápory 

Sestavení IVP 

Vybavení kompenzačními 
pomůckami  

Zajištění asistenta 

Bezbariérové prostředí 

Spolupráce  



ZÁVĚR 

 Prointegrační a 
proinkluzivní 
snahy 

 Učitelé více 
respektují důsledky 
zdravotního 
postižení 

 Podpora působí 
proti postižení 

 Nejslabším článkem 
inkluze se jeví 
oblast spolupráce 

 

 



 

 

 

 

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

ZÁVĚR 


