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Na úvod

Inkluze je nekonečný proces zkvalitňování učení a zapojení všech studentů. Jde o

ideál, o který škola může usilovat, ale kterého nikdy zcela nedosáhne. K inkluzi

ovšem dochází ihned, jakmile je proces zvyšování míry zapojení nastartován.

Inkluzivní škola je škola v pohybu.

Tony Booth a Mel Ainscow, Index for Inclusion. Developing learning and participation in 

schools, 2002, p. 8  (m.j. web LWL, F. of Education, University of Cambridge)

Koncept inkluzivní pedagogiky patří mezi typické koncepty počátku 21. století –

teoreticky bezchybný, v rovině praktické realizace narážející na mnohé překážky –

finanční, legislativní i rigiditu v myšlení lidí.

Prof. Annette Leonhardt (2007), děkanka Fakulty pedagogiky a psychologie, 

Univerzita Mnichov, Německo



Inkluze v mediálním prostoru 

Téma postupného prosazování opatření směřujících k podpoře inkluze je 
zatíženo omyly, mýty a nepřesnostmi. 

V mediálním prostoru se objevují se slovní spojení či vyjádření jako:

Plošná inkluze, povinná, škodlivá, nařízená, agresivní, zaznívají požadavky na 
rozumnou inkluzi.

Straší se: Budou se rušit skvěle fungující speciální školy nebo ještě důrazněji –
inkluze směřuje k likvidaci speciálního školství.

Inkluze poškodí úplně všechny, běžné žáky, handicapované žáky i učitele.

Uklidňuje se: Nic se nemění, inkluze už tu dávno je.

REWARDs: Pokud se najde někdo, kdo dítě s LMP s IQ třeba 60 naučí například 
počítat slovní úlohy v matematice nebo správné užívání časů v angličtině, tak 
tomu dám sto tisíc korun.  Soukromý učitel D. Foldyna, BLESK



Inkluze versus integrace

Inkluzi nelze ztotožňovat s integrací, není ani „vylepšenou“ nebo „rozšířenou“ 

integrací.

- společným znakem obou konceptů je přítomnost dětí se SVP ve školách hlavního  

vzdělávacího proudu

Pro inkluzi je charakteristická vysoká míra různorodosti žáků ve třídách - ta je 

vnímána jako samozřejmost a normalita - je odrazem sociální reality. 

Je akcentován prvek sociální integrace a je zřejmé, že všichni žáci ve třídě NEMUSÍ 

DOSAHOVAT STEJNÝCH CÍLŮ.

Podpora inkluze jako změna přístupového paradigmatu

Od patobiologického pojetí (orientace na defekt) ke konceptu sociálního 

znevýhodnění (orientace na důsledky postižení v rovině sociální integrace)

Od „integrace pro postižené“ ke „škole pro všechny“



INKLUZE je…

INKLUZE jako ideál

INKLUZE jako proces

INKLUZE jako systémová záležitost 

(financování, poradenství, síťování podpory, pregraduální příprava a DVPP   

a mnohé další)

Cílem je vždy neustálá snaha o zapojení VŠECH žáků, kvalitu výuky pro 
VŠECHNY žáky a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu. 

Puristický pohled (k diskusi):  

INKLUZE s přívlastky není inkluze - redukce konceptu pouze na 
určité cílové skupiny je popřením jeho podstaty, vede k chybnému 
chápání pojmu a k volbě chybných strategií jejího prosazování

…. co inkluze není??



Základní předpoklady a procesy prosazování inkluze v moderní 
společnosti

 všichni žáci (studenti) a pracovníci školy jsou stejně důležití,

 zvyšování míry zapojení všech žáků do škol. kultury, vzdělávacího 
procesu a komunity,

 změna školní kultury, politiky a vzdělávací praxe tak, aby byla 
zohledněna přirozená různorodost žáků,

 odstraňování překážek v učení a zapojení všech žáků (studentů), tedy 
nejen těch, kteří mají určité postižení či jsou označeni jako „žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami“,



Základní předpoklady a procesy prosazování inkluze v moderní 
společnosti

 využívání zkušeností z konkrétních případů překonávání překážek v 
přístupu a zapojení tak, aby ze změn mohli čerpat i ostatní žáci,

 vnímání rozdílů mezi žáky jako možnosti inspirace pro podporu 
učení, nikoliv jako problému, který je třeba řešit,

 uznávání práva žáků na vzdělávání v místě, kde žijí,

 zkvalitňování školy pro potřeby všech žáků i učitelů,

 vyzdvihování úlohy školy při budování společenství a rozvoji hodnot 
nejen při zvyšování výkonů žáků,

 zohledňování myšlenky, že inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů 
inkluze ve společnosti.



Je české školství podfinancované?

Výdaje na vzdělávání v ČR – 5% HDP, průměr OECD – 6,1% (HDP cca 3,9 bil.)

V zemích OECD učí jeden učitel v primárním vzdělávání v průměru 15 žáků, v 

zemích EU21 celkem 14 žáků a v České republice téměř 19 žáků.

V průměru vydají země OECD na žáka/studenta (od primárního do terciárního 

vzdělávání) 9 313 USD (v zemích EU21 se jedná o 9 208 USD, ČR vynakládá 

částky zhruba o třetinu nižší – 6 037 USD) rozdíl cca 80 300 Kč

Na žáka v primárním vzdělávání vynaloží země OECD v průměru 7 974 USD (v 

zemích EU21 se jedná o 8 277 USD, Česká republika vynakládá částky zhruba 

poloviční – 4 120 USD) rozdíl cca 105 000 Kč

Modelová třída na prvním stupni ZŠ - 20 žáků – 2 100 000 Kč / 420 000 ročně

Zdroj: OECD, Education at Glance, 2013



Bariéry rozvoje inkluze – postoje části učitelské veřejnosti

„Trochu se bojím nechat udělat bezbariérový přístup, aby se ze školy 

nestala škola pro postižené.“  (Most, 2008)

„Já si hlavně myslím, že krávu zpívat nenaučíš, takže i když bych měla 

nejlepší trávu, chlívek, slámu i bych jí mohla pouštět muziku, tak stejně 

nezazpívá.“   (Severní Čechy, 2008)

„Kdybychom se o to (pozn. podporu inkluze) snažili, tak bychom sami 

sebe zlikvidovali. Tak se snažíme, aby se jim tu líbilo. Děti jsou tady 

spokojené – pomalejším se daří, jsou úspěšní. Gauneři tu nemusí nic 

dělat, pohoda a vylezou z devítky, což je pro ně pohoda, jsou za 

vodou.“ (Jižní Čechy, 2008)

„Komenský by se obracel v hrobě.“ (Hradec Králové, 2017)



Obracel by se Komenský v hrobě?

„Před Nejvyšším neexistuje upřednostňování či

stranění… Pouze některé přijímat ke vzdělávání ducha,

vyloučivše ostatní, jsme nespravedliví nejen k těm, kdo

jsou účastni téže přirozenosti, nýbrž i k samotnému

Bohu, jenž chce, aby jej uznávali, milovali a chválili

všichni, jímž vtiskl svůj obraz.“

(Velká Didaktika, IX. kapitola, cca 1630) 

„



Bariéry rozvoje inkluze - poznámky

Problematické klima škol a tříd – míra spokojenosti dětí ve škole 

je v ČR jedna z nejnižších na světě (viz PISA, 2012)

Nefunguje transfer učitelských dovedností – negativní dopad na 

výkonnost žáků (viz PIRLS, 2011) – „zkušenostní paradox“ – čím 

„zkušenější“ pedagog – tím nižší výkon žáka

Početně nejvýznamnější profesní sdružení speciálních pedagogů -

ASP ČR - se v podstatě pouze negativně vymezuje – téměř nulová 

faktická podpora pedagogů v praxi. 



Bariéry rozvoje inkluze – nastavení vzdělávacího systému

Česká republika patří k zemím se silnou závislostí výsledků žáků 

na socioekonomickém a kulturním postavení rodin. 

Časná selekce žáků dle výkonu – orientace na homogenitu –

prakticky vždy způsobuje propad systému jako celku

Důsledkem je potlačení přirozené diverzity a orientace na průměr      

– nedostatečná podpora selhávajících žáků i žáků nadaných

Novelizace ŠZ z roku 2015 pomalu otevírá prostor změnám, 

ale o tom, zda se inkluze v českém vzdělávacím systému 

prosadí, rozhodnou pouze školy a rodiče.



Mechanismy prosazení inkluze – nástroje v. kompetence

 Finanční prostředky

 Asistent pedagoga

 Dostupné poradenství

 Individuální vzdělávací plán

 Kompenzační pomůcky a vybavení

 Počet žáků ve třídě apod. a mnohé další podmínky

Zabezpečí tento rámec kvalitu vnitřních procesů ve škole?



Mechanismy prosazení inkluze – nástroje v. kompetence

• didaktické dovednosti pro práci s heterogenním kolektivem

• užívání aktivizujících metod a forem výuky

• schopnost aktivizovat a zapojit všechny žáky - žák musí být 

nejaktivnějším aktérem osvojování si učiva, nikoliv pasivním příjemcem 

informací

• schopnost diverzifikovat cíle

• schopnost diverzifikovat výuku ve vztahu k potřebám dětí

• vytváření bezpečného a podpůrného klimatu třídy

• práce se skupinovou kohezí a skupinovou dynamikou třídy

• schopnost plánovat a řídit výuku (včetně spolupráce s asistentem)



Proč investovat?

Vybrané ukazatele veřejných financí pro rok 2010 / 2012 [mld. Kč] 

a potenciálních výnosů hypotetických vzdělávacích reforem

HDP - 3 667 / 3 846

Příjmy státního rozpočtu - 1 000 / 1 051

Dluh České republiky - 1 436 / 1 668

Deficit státního rozpočtu – 156 / 101

Výdaje na školství (4,3 % / 3,6% HDP) – 157 / 138  

(podle OECD – 2010/2011 – 4,7 / 5,0 OECD av. 6,3 / 6,1%)

z toho regionální školství – 118 / 84

z toho VŠ včetně výzkumu a vývoje – 32 / 42

Důchody – 350 / 373

Zdroje: 

MÜNICH, D., ONDKO, P., STRAKA, J. Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému. 

Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2012. 

MÜNICH, D., PROTIVÍNSKÝ, T. Dopad vzdělanosti na hospodářský růst: ve světle nových výsledků PISA 2012.

Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2013. 



Proč investovat?

Podle studie Světové banky z roku 2008 

ekonomické ztráty spojené se sociálním 

vyloučením v České republice dosahují 

18 miliard ročně



Proč investovat? – Výsledky českých žáků v testech PISA

Podle studie Světové banky z roku 2008 

ekonomické ztráty spojené se sociálním 

vyloučením v České republice dosahují 

18 miliard ročně



Proč investovat?

Kumulované přírůstky HDP za 80 let, díky vzdělávacím reformním 

scénářům, přepočtené na jeden rok.

Scénář 0 – zpět do roku 2003: odpovídá na otázku, jaké negativní 

ekonomické dopady může mít nedávný pokles gramotnosti patnáctiletých v 

ČR. 

Kvantifikace ekonomických dopadů je založená na porovnání vývoje 

HDP v případě poklesu gramotnosti mezi lety 2003 – 2009/2012 s vývojem, 

který by nastal v případě jejího hypotetického zachování 

na úrovni roku 2003.



Proč investovat?

169 / 267 miliard Kč 



Proč investovat?

Kumulované přírůstky HDP za 80 let, díky vzdělávacím reformním 

scénářům, přepočtené na jeden rok.

Scénář 1 – zvýšení o 25 bodů: kvantifikuje ekonomický dopad zvýšení 

průměrné gramotnosti v testech PISA o 25 bodů (což zodpovídá 1/4 

standardní odchylky distribuce skórů v testech PISA).



Proč investovat?

154 miliard Kč 



Proč investovat?

Kumulované přírůstky HDP za 80 let, díky vzdělávacím reformním 

scénářům, přepočtené na jeden rok.

Scénář 3 – min. 400 bodů: odpovídá reformě zvyšující úroveň gramotnost 

na 400 bodů u všech žáků, kteří v PISA 2009 skončili pod touto hranicí. 

Hodnota 400 bodů se nalézá jednu standardní odchylku pod průměrem 

OECD. Tento scénář kvantifikuje dopady zlepšení pouze horších žáků. Žáků, 

kteří nedosáhli v PISA 2009 ani 400 bodů, bylo v roce 2009 v ČR 14,8 %.



Proč investovat?

203 miliard Kč 



Proč investovat?

Kumulované přírůstky HDP za 80 let, díky vzdělávacím reformním 

scénářům, přepočtené na jeden rok.

Scénář 2 - Finsko: odpovídá reformě zvyšující gramotnost žáků na 

současnou úroveň Finska (Finsko dosáhlo v PISA 2009 nejlepších výsledků 

ze všech zemí).

V roce 2009 byla průměrná matematická a přírodovědná gramotnost žáků ve 

Finsku na úrovni 547 bodů PISA. Scénář tak kvantifikuje dlouhodobý 

ekonomický dopad zvýšení průměrné gramotnosti českých žáků z úrovně 

497 bodů v roce 2009 o 51 bodů.



Proč investovat?

335 / 483 miliard Kč 



Proč investovat?

Kumulované přírůstky HDP za 80 let, díky vzdělávacím reformním 

scénářům, přepočtené na jeden rok.

Polská reforma

V Polsku byla v roce 1999 spuštěna strukturální reforma posunující důraz na 

školy poskytující všeobecné vzdělání. V roce 2009 reforma zaměřená na 

kurikulum a hodnocení výsledků vzdělávání (OECD, 2011b). Zatímco v 

šetření PISA 2000 polští žáci zaostávali za průměrem zemí OECD, v 

posledním šetření v roce 2012 jsou již jejich výsledky nadprůměrné a 

zlepšení je přisuzováno právě reformám (OECD, 2003; OECD, 2013a; 

OECD, 2013b). 

Tento scénář kvantifikuje ekonomický dopad reformy, která by dosáhla 

srovnatelného zlepšení výsledků v ČR.  



Proč investovat?

804 miliard Kč 

Hypotetická reforma po vzoru Polska by v horizontu 

příštích 80 let mohla vést ke zvýšení životní úrovně 

o více než polovinu (Münich, Protivínský, 2013).



Podpora prosazování inkluze – PF UJEP

• Realizujeme výzkumy na poli prosazování inkluzivního vzdělávání

• Podporujeme prosazení inkluze přímo na školách – Strategické plány 

škol pro vytváření inkluzivního prostředí

- cca 1000 dílčích aktivit škol

• Vytváříme metodické materiály 

pro učitele

• Děkan PF UJEP řídí expertní tým 

ministryně školství pro problematiku 

společného vzdělávání, intenzivně 

spolupracujeme s Úřadem vlády ČR

a jsme aktivní součástí plánovacích 

procesů kraje

Více na: http://inkluze.ujep.cz/cz/


