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Vstupní otázky:  

1. Je český vzdělávací systém obecně připraven na 
realizaci a podporu inkluzivního vzdělávání? 

2. Jsou  naši učitelé  poskytnout podporu všem 
žákům, pro něž je inkluzivní vzdělávání 
přínosem?  

3. Jakých výukových strategií využívají učitelé škol 
(spolupracujících na našem výzkumu) k tomu, 
aby zajistili optimální podmínky pro učení všech 
žáků. Sledujeme především didaktické aspekty 
této problematiky. 



Teoretická východiska 

1. H. M. Levin (1997, s. 390): „inkluze by se neměla chápat jako jakýsi 
přídavek k tradiční škole. Musí se na ni pohlížet jako na pravé poslání, 
filozofii, pravé hodnoty, správnou praxi a činnost školy… Plná inkluze musí 
být pevně zasazena v samotných základech školy, jejího poslání, jejího 
kréda a její každodenní činnosti…“ 

 

2. R. Feuerstein (cca 80. léta 20. st.): „teorie strukturálně kognitivní 
modifikovatelnosti“ (prostřednictvím rozvíjení kognitivní funkce), která 
staví na optimistickém přesvědčení o přirozené lidské tendenci ke změně a 
schopnosti přizpůsobovat se prostředí  (LEBEER 2006, s. 51).  

Feuerstein: „Limity učení nemohou být předem známé, ani dané. Všichni lidé se 
mohou měnit a zdokonalovat, když k tomu budou mít optimální podmínky“.  

  Poukazuje na význam výběru a modifikaci  výukových strategií pro rozvoj 
úspěšnosti  učení  každého žáka 

V jeho práci jsou zdůrazňovány především sociální a kulturní vlivy ve prospěch 
kognitivního rozvoje“.  

 

 
 
 



3. M. Váňová (1997, s. 7): úkolem školy ve společnosti 21. století bude (jako jedno z 

východisek tvorby RVZ ZV): 
 
 přispívat k utvoření evropské identity svých žáků, avšak brát při tom v úvahu jejich vlastní 

národní identitu, 

 rozšířit svoji socializační a poradenskou roli se zvláštním zřetelem na “žáky v ohrožení”, 

 zajišťovat stejné příležitosti pro všechny žáky, včetně žáků  handicapovaných, 

 stimulovat ve větším měřítku participaci žáků, učitelů a rodičů na své práci, 

 vytvořit atmosféru kolegiality mezi učiteli, kteří společně odpovídají za kvalitu vzdělávání, 

 vytvořit užší kontakty mezi všemi partnery v rámci místního společenství a realizovat tak 
skutečné výchovné a vzdělávací společenství, 

 rozvíjet výchovu environmentální, zdravotní, interkulturní a výchovu k evropskému 
občanství, 

 rozpracovávat evropskou a internacionální dimenzi tak, aby byla opravdu aktivní silou, na 
jejímž základě by bylo možno uskutečňovat konkrétní cíle a projekty, 

 posílit rozvoj učitelského sboru, aby byl schopen plnit výše uvedené úkoly, 

 přispět ke zvýšení statusu učitele tím, že mu umožní, aby se v průběhu své kariéry stal 
skutečným profesionálem, 

 zvýšit atraktivitu učitelské profese nejen zvýšením platů učitelů, ale zvláště realizací různých 
druhů mobility a změn odpovědností v různých etapách jejich kariéry.        

 



Jakou roli hrají vzdělávací  a učební strategie v úspěšnosti inkluze? 

Didaktická východiska: 
 

• Výukové strategie obecně můžeme vymezit jako sofistikované kombinace metod, 
forem, prostředků a podmínek, které učitel volí tak, aby spolu s žáky co 
nejefektivněji dosáhl výukového cíle. 

 
• RVP ZV zdůrazňuje ve svých cílech především rozvíjení kompetence k učení u žáků 

primární školy  
 
• Nehledě k tomu je třeba akceptovat obecnou zkušenost, že tradiční pojetí 

vzdělávání orientované na výsledek (faktické informace) nevybaví děti pro život tak 
dobře, jako vzdělávání orientované na proces (rozvíjení žádoucích učebních 
schopností a návyků) (Lebeer, 2006, s. 25). 

 
• technologicky jde ve výuce o uplatňování vzdělávací individualizace a diferenciace. 

Neoddělitelnou součástí diferenciačních strategií jsou nejen otázky proč a co dělat, 
ale také jak; přitom však nejde ani tolik o prováděcí techniky, jako o klíčové 
principy.  
 



Ainscow a Booth (2007) uvádějí mezi vybranými kritérii „Ukazatelů inkluze“ 
organizace výuky v oblasti „Rozvíjení inkluzivní praxe“ tyto indikátory (Hájková; 

Strnadová, 2010, s. 95): 
  

• výuka je plánována tak, aby z ní profitovali všichni žáci 
• v hodinách se podporuje zapojení všech žáků 
• v hodinách se rozvíjí porozumění odlišnostem 
• žáci jsou aktivně zapojeni do vlastního procesu učení 
• žáci při učení vzájemně spolupracují 
• hodnocení přispívá k dobrým výsledkům všech žáků 
• kázeň je založena na uvědomělosti a vzájemné ohleduplnosti 
• učitelé provádějí plánování, výuku a hodnocení kooperativně 
• asistenti pedagoga podporují učení a zapojení všech žáků 
• domácí úkoly přispívají k učení všech žáků… 
 
Z těchto pozic vychází i náš pozorovacího arch k Rámci pro sebehodnocení školy, jehož položky jsme 

použili jako faktory (body, prvky) našeho strukturovaného pozorování. 
 
 
 

Cílem této části našeho výzkumného šetření bylo tedy zjistit, jaké strategie 
podporující učení žáků používají učitelé našich spolupracujících 
„inkluzivních“ škol v reálné výuce a v jaké míře. 

 
 



Položili jsme si tyto výzkumné otázky: 

• Akceptují učitelé ve výuce rozmanité možnosti a zkušenosti žáků? (položky 1-3) 
• Přizpůsobují tomu nabídku strategií – metod, forem a prostředků? (položka 4) 
• Jsou při hodinách jasně pojmenovávány cíle, kterých mají žáci dosáhnout; jsou 

individualizovány (rychlost, výkon, obsah)? (položka 6) 
• Jsou žáci motivováni a vedeni k prozkoumávání názorů a pohledů druhých, mohou 

spolupracovat s žáky, kteří jsou od nich rozdílní? (položka 5) 
• Mají žáci možnost využívat rozmanité zdroje poznatků a prezentovat je podle svých 

možností a předpokladů? (položky 7 a 8) 
• Mají žáci možnost ovlivnit svoje učení prostřednictvím konzultací s učiteli 

(asistenty) a sdělit jim svoje potřeby v tomto ohledu? (položka 9) 
• Umožňují způsoby hodnocení ve výuce žákům registrovat jejich osobní pokrok a 

rozvíjet jejich schopnost sebehodnocení? (položky 10-11) 
• Využívají učitelé diferencovaných domácích úkolů pro individuální osobní pokrok 

žáků? (položka 12) 
• Jsou vytvářeny příležitosti pro vzájemné učení a podporu žáků různé výkonové 

úrovně (vč. věkové v málotřídních školách?) (položka 13) 
 

Metoda: pozorování v 3členném týmu, výsledky pozorování byly vyhodnoceny 
společně (bylo vidět – nebylo) 



Tab. 1.: Souhrn výsledků 

        Položka  

Škola 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

Body 

školy 

Brn. škola 1 2 2 0 2 4 0 1 3 0 3 2 N 0 19 

Brn. škola 2 4 2 0 4 3 0 1 3 0 3 1 N 0 21 

Brn. škola 3 2 5 4 5 3 0 2 3 0 3 1 N 0 28 

Brn. škola 4 4 5 4 6 5 0 4 5 4 6 1 N 0 44 

Ven. škola 1 6 5 6 7 4 0 6 3 7 7 7 N 4 62 

Ven. škola 2 6 3 5 6 3 0 2 6 4 7 6 N N 48 

Ven. škola 3 4 4 4 4 2 0 1 4 2 3 3 N 3 30 

Průměr 

položky 

4,0 3,7 3,3 4,7 3,4 0 2,4 3,9 2,4 4,5 3,0 N 1,0 



Závěr: 

• V našem výběru škol a učitelů až na nepatrné výjimky byli začleněni 
zkušení, erudovaní učitelé, zainteresovaní v rámci ŠVP svých škol na 
inkluzivních přístupech a praktikách ve vzdělávání dětí mladšího školního 
věku, jakkoli je tato praxe náročná. 
 

• Výsledky ukázaly na celkem výrazný úspěch málotřídních škol; je však 
třeba konstatovat, že učitelé těchto škol byli svým způsobem ve výhodě, 
protože inkluzivní výuka je jejich každodenní prací, a proto jejich školy 
vycházejí z hodnocení poněkud lépe. Ale i velké městské školy prokázaly 
v rámci svých organizačních možností slušné nasazení v oblasti vzdělávací 
inkluze a na základě zjištěných výsledků máme důvod věřit, že inkluzivní 
škola v českých podmínkách  jeřešitelný problém.  

 
• I proto, že filozofie vzdělávací inkluze se postupně dostává do kurikula 

přípravného vzdělávání budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na PdF a noví 
absolventi, přicházející do praxe, k ní snad mají pozitivní postoj. 

 



Závěry: 

Na základě výsledků našeho pozorování vybraných vyučovacích hodin jsme 
dospěli k závěru, že filozofie vzdělávací inkluze v oblasti rozvíjení 
kompetence žáků k učení se v praxi našich učitelů promítá především do 
toho, že  

 
Silná místa: 
 učitelé poměrně úspěšně přizpůsobují nabídku strategií – metod, forem a 

prostředků rozmanitým možnostem zkušenostem žáků (4,7);  
 velmi uspokojivě akceptují ve výuce rozmanité možnosti a zkušenosti žáků 

(individualizace a diferenciace) (3,7);  
 svými hodnotícími strategiemi většinou umožňují žákům registrovat jejich 

osobní pokrok a rozvíjet jejich schopnost sebehodnocení (3,8). 
 
Slabá místa: 
 nejslabším místem byla u našeho souboru práce s diferencovanými 

domácími úkoly, která nebyla vidět v žádné hodině, a  
 velmi nízká podpora žáků různé výkonové (příp. věkové) úrovně pro 

vzájemné učení, která nebyla využita ani v málotřídních školách.  
 



Podrobnější informace o tématu najdete v našich článcích ve 
sborníku z této konference.  

 

 

 

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů 
ve  Vaší náročné práci   
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