
SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU 
RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK 
REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU 

Marie Vítková 

Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443) Speciální potřeby žáků 
v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RPV ZV), jehož řešitelem 
je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., a výzkumné týmy určené k jeho realizaci. Výzkumný záměr je 
koncipován jako výzkum základní, dlouhodobý a intenzivní. Z metodologického hlediska se jedná 
o dvě dimenze (strategie) řešení problému: o metodologickou dimenzi monografickou a statistickou. 
V rámci monografické procedury je výzkum řešen jako kvalitativní a výsledkem bude vytvoření epis-
témé pro empirický výzkum. Předmětem zájmu je formulovat teoretický fundament zkoumaného 
problému, provést analýzu dostupných materiálů a zpracovat komparativní studie se zahraničím. 
V rámci statistické procedury se výzkumný záměr diferencuje metodologicky do oblastí, které jsou 
identické s jeho subproblémy. Výzkumný záměr je koncipován na období let 2007-2013. Předmětem 
bádáni je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními potře-
bami v základní škole s důrazem na postupnou implementaci RVP ZV. Výstupy jsou prezentovány 
po etapách ve formě konferencí a publikační činnosti. 

Klíčová slova: žák, speciálněvzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdě-
láváni, školní vzdělávací program, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy 
výzkumného záměru. 

Předmět činnosti a cíl 
výzkumného záměru 

Předmětem činnost i výzkumného 
záměru „Speciální potřeby žáků v kon-
textu Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání", realizovaného 
jako základní výzkum, je systematická 
tvůrčí č innost v oblasti inkluzivního 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (SYP) v základní ško-

le, s důrazem na postupnou implemen-
taci Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (RVP Z V ) a vý-
uku podle školních vzdělávacích progra-
mů (SVP). 

Cílem je analyzovat sociální deter-
minanty vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami u nás v kompa-
raci s výsledky zahraničních výzkumů, 
a to v těchto oblastech: legislativní rámec 
inkluzivního vzdělávání, podpora žáků 
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se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 
srovnání se školou pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, kurikulum 
- diferencované kurikulum (typy úprav 
- přizpůsobování vzdělávacích cílů, or-
ganizace a obsahu vzdělávání), využívá-
ní alternativních (inovativních) metod, 
např. dramatické výchovy pro přijetí žáka 
kolektivem, projektové výuky aj., role 
speciálního pedagoga v procesu školní-
ho vzdělávání, formy dalšího vzdělává-
ní pedagogů v inkluzivní škole, postoje 
rodičů k inkluzivnímu vzdělávání ad. 
(www.ped.muni/wsedu). 

Systematická tvůrčí činnost probí-
há ve vybraných vzdělávacích oblastech 
vytyčených v RVP Z V, které jsou zkou-
mány z pohledu inkluzivního vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, č ímž máme na mysli žáky 
se zdravotním postižením a znevýhod-
něním, se sociálním znevýhodněním 
a žáky nadané a mimořádně nadané. 
Předmětem zkoumání jsou tyto vzdě-
lávací oblasti: jazyk a jazyková komuni-
kace, matematika a její aplikace, člověk 
a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět 
práce a doplňující vzdělávací obor dra-
matická výchova. 

Získané poznatky budou využity pro 
úpravu kurikula pregraduální a postgra-
duální přípravy učitelů pro inkluzivní 
vzdělávání v základní škole. Realizovaný 
výzkumný záměr má přispět ke změně 
praxe na školách při inkluzivním vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, tj. žáků se zdravotním posti-
žením a znevýhodněním, se sociálním 

znevýhodněním a žáků nadaných a mi-
mořádné nadaných. 

Realizace výzkumného záměru 
vletech 2 0 0 7 - 2 0 1 3 

V letech 2 0 0 7 - 2 0 1 3 participuje 
na realizaci výzkumného záměru 30 
výzkumných pracovníků (Dl) , kteří 
tvoří stálý tým výzkumného zámě-
ru, 35 výzkumných pracovníků (D2), 
kteří jsou pověřováni krátkodobými 
termínovanými č innostmi při řešení 
výzkumných úkolů, 28 studentů dok-
torských studijních programů (D4), 
9 administrativních a technických 
pracovníků (D3), kteří jsou pověřová-
ni administrat ivními a technickými 
č innostmi souvisejícími s realizací vý-
zkumného záměru. K plnění parciál-
ních cílů výzkumného záměru bylo 
z výzkumných pracovníků (Dl , D2) 
a studentů (D4) vytvořeno 14 výzkum-
ných týmů (www.ped.muni/wsedu). 

Činnost výzkumných týmů 

Výzkumný záměr je rozpracován 
do parciálních výzkumných podoborů 
podle zaměření jednotlivých výzkum-
ných pracovníků tak, aby byly obsaže-
ny všechny zamýšlené oblasti výzku-
mu. Na základě toho bylo vytvořeno 14 
výzkumných týmů, jejichž výzkumní 
pracovníci provádějí vlastní výzkumná 
šetření a své výsledky prezentují na od-
borných konferencích a publikují v mo-
nografiích a odborných článcích u nás 
i v zahraničí. 
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1. Sociální determinanty inkluziv-
ního vzdělávání (Pančocha, Vaďurová, 
Vítková) 

Výzkumný cíl: analyzovat sociální 
determinanty inkluzivního vzdělávání, 
komparovat ve vybraných zemích EU, 
hledat faktory, které determinují inklu-
zivní proces, zkoumat role sociálních slu-
žeb v procesu inkluzivního vzdělávání. 

Výstup: 
BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání 

žáků se sociálním znevýhodněním se 
zřetelem na romské etnikum v počáteč-
ním vzdělávání. Brno: MU, 2009,223 s. 
ISBN 978-80-210-5103-4. 

BARTOŇOVÁ, M„ BYTEŠNlKOVÁ, I. 
et al. Předškolní vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Preschool Education of Children with 
Speciál Needs. Brno : MU, 2012. ISBN 
978-80-210-6044-9. 

PANČOCHA, K„ PROCHÁZKOVÁ, L. 
et al. Education and Support of People 
with Speciál Needs. Bildung und Forde-
rung von Menschen mit Behinderung. 
Brno : MU, 2012, 116 s. ISBN 978-80-
210-5848-4. 

PROCHÁZKOVÁ, L„ PANČOCHA, K. et 
al. Towards Inclusive Society through 
Education and Support. Durch Bildung 
und Forderung zu einer inklusive Gesell-
schaft. Brno: MU, 2012,172 s. ISBN 978-. 
80-210-6107-1. 

SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speci-
álně pedagogických a speciálně andra-
gogických přístupů k terapii osob s neu-
rologickým onemocněním v seniorském 
věku. Brno : MU, 2010,238 s. ISBN 978-
80-210-5287-1. 

VlTEK, J„ VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe 
v edukaci, intervenci, terapii a psycho-
sociální podpoře jedinců se zdravotním 
postižením se zaměřením na neurolo-
gická onemocnění. Brno : Paido, 2010, 
250 s. ISBN 978-80-7315-210-9. 

VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Edu-
cation of Socially Disadvantaged Pupils 
across Europe. Brno : MU, 2009, 155 s. 
ISBN 978-80-210-5106-5. 

2. Inkluzivní vzdělávání se zaměře-
ním na žáky s poruchami chování (Voj-
tová, Červenka) 

Výzkumný cíl: zaměřit se na empi-
rické šetření v prostředí škol hlavního 
proudu v rámci předškolního a základ-
ního vzdělávání a v prostředí školských 
zařízení pro preventivně-výchovnou 
péči a ústavní a ochrannou výchovu. 

Výstup: 
VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků 

v riziku a s poruchami chování jako 
perspektiva kvality života dospělých. 
Brno : MU, 2010, 330 s. ISBN 978-80-
210-5159-1. 

VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edu-
kační potřeby dětí v riziku a s poru-
chami chování. Educational Needs of 
Children at Risk and with Behavioral 
Disorders. Brno : MU, 2012,193 s. ISBN 
978-80-210-6134-7. 

3. Kvalitativní a kvantitativní vý-
zkumné šetření zaměřené na sociálně 
znevýhodněné skupiny (Gulová, Němec) 

Výzkumný cíl: vytvořit typologii cha-
rakteristik sociálního prostředí v kon-
textu žáka základní školy, navrhnout 
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optimální koncepci stimulačné eduka-
tivních přístupů, které povedou k jeho 
smysluplnému životu ve školní třídé. 

Výstup: 
GUĽOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích 

potřeb romských žáků. Brno : MU, 2010. 
223 s. ISBN 978-80-210-5342-7. 

NĚMEC, J., VOJTOVA, V. et al. Vzdělává-
ní žáků se sociálním znevýhodněním. 
Education of Socially Disadvantaged 
Pupils. Brno : Paido, MU, 2009, 381 s. 
ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), 978-
80-210-5033-4 (MU). 

NÉMEC, J. a kol. Edukace romských žáků 
v zrcadle výzkumných šetření. Brno : MU, 
2010, 134 s. ISBN 978-80-210-5148-5. 

4 . Intervence u žáků se zdravotním 
postižením a zdravotním oslabením 
v základních školách (Opatřilová, Pro-
cházková, Fialová, Nováková) 

Výzkumný cíl: analyzovat součas-
ná intervenční opatření ve školské sféře 
u žáků s tělesným postižením, zrakovým 
postižením a zdravotním znevýhodně-
ním (terapie), zaměřit se na přechod ze 
školy do povolání. 

Výstup: 
OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného 

stavu inkluzivního vzdělávání v České 
republice u jedinců s tělesným postiže-
ním v předškolním a základním vzdě-
lávání. Brno : MU, 2009, 322 s. ISBN 
978-80-210-5030-3. 

OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzděláváni žáků 
se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním. Education ofStudents 
with Disabilities and Health Disadvan-
tages. Brno : Paido, MU, 2011, s. 298. 

ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 
978-80-210-5708-1 (MU). 

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVA, Z. et al. 
Raná podpora a intervence u dětí se 
zdravotním postižením. Early Support 
and Intervention for Children with Dis-
abilities. Brno : MU, 2012, 321 s. ISBN 
978-80-210-5880-4. 

OPATŘILOVÁ, D„ VÍTKOVÁ, M. et al. 
Speciálně pedagogická podpora dětí 
a mládeže se speciálními vzdělávacími 
potřebami mimo školu. Speciál educa-
tional Support to Children and Youth 
with Speciál Educational Needs Outside 
School. Brno : MU, 2011, s. 258. ISBN 
978-80-210-5693-0. 

5. Vzdělávání a výchova nadaných 
žáků (Trna, Trnová, Šimoník, Šťáva, Střelec) 

Výzkumný cíl: zjistit současný stav 
přístupu ke vzdělávání nadaných a mi-
mořádné nadaných žáků v ČR a v zahra-
ničí, analyzovat dostupné informační 
zdroje, provést orientační průzkum sou-
časného stavu na vybraném vzorku škol 
v ČR, na základě výzkumu navrhnout 
a ověřit strategie vzdělávání a výchovy 
nadaných a mimořádné nadaných žáků 
základních a středních škol. 

Výstup: 
MANDÍKOVÁ, D„ TRNA, J. Žákovské 

prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: MU, 
2011,245. ISBN 978-80-7315-226-0. 

ŠIMONlK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výcho-
va a nadání 1. Brno : MSD, 2008, 98 s. 
ISBN 978-80-7392-024-1. 

ŠIMONlK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Edu-
cation and Talent 1. Brno : MSD, 2008, 
87 s. ISBN 978-80-7392-033-3. 
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ŠIMONlK, O. (ed.) Výchova a nadání 2. 
Brno : MSD, 2008, 86 s. ISBN 978-80-
7392-055-5. 

ŠIMONlK, O. (ed.) Education and Talent 2. 
Brno : MSD, 2008, 75 s. ISBN 978-80-
7392-056-2. 

ŠIMONlK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. 
Brno : MU, 2009, 106 s. ISBN 978-80-
210-5117-1. 

ŠIMONlK, O. (ed.) Education and Talent 3. 
Brno : MU, 2009, 106 s. ISBN 978-80-
210-5114-3. 

ŠIMONlK, O. (ed.) Vzděláváni nadaných 
žáků. Brno : MU, 2010, 207 s. ISBN 
978-80-210-5349-6. 

ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented 
Pupil. Brno : MU, 2010, 182 s. ISBN 
978-80-210-5350-2. 

ŠIMONlK, O. et al. Talented Learner. Brno : 
MU, 2011,210 s. ISBN 978-80-210-5701-2. 

6 . Školní kurikulum pr imárního 
vzdělávání při výuce žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami (Filová, 
Havel, Kratochvílová) 

Výzkumný cíl: zjistit připravenost 
škol k inkluzi žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, zprostředkovat uči-
telům integrativní didaktické postupy, 
výsledky implementovat do pre- a post-
graduální přípravy učitelů primární 
školy (školní pedagogika, oborové di-
daktika). 

Výstup: 
FILOVÁ, H„ HAVEL, J„ KRATOCHVÍ-

LOVÁ, J. Sebehodnocení inkluzivního 
prostředí na 1. stupni základní školy. 
Brno : MU, 2009, 99 s. ISBN 978-80-
210-4948-2. 

HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní 
vzdělávání v primární škole. Inclusive 
Education in Primáry School. Brno: Pai-
do, MU, 2010, 321 s. ISBN 978-80-7315-
202-4 (Paido), 978-80-210-5332-8 (MU). 

KRATOCHVÍLOVÁ, J„ HAVEL, J„ FI-
LOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního 
prostředí na I. stupni základních škol. 
Analytická studie - výsledky rámce pro 
sebehodnocení podmínek vzdělávání. 
Brno : MU, 2009. ISBN 978-80-210-
4948-2. 

KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J„ FILOVÁ, 
H. Analýza školních vzdělávacích progra-
mů jako prostředek kvalitativního rozvoje 
inkluze na 1. stupni ZŠ. Brno : MU, 2011, 
97 s. ISBN 978-80-210- 5779-1. 

KRATOCHVÍLOVÁ, J„ HAVEL, J. In-
dex for Inclusion in the Czech Primá-
ry Schools. Teachers Self-Evalution in 
Primáry Schools Research. Brno : MU, 
2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3. 

7. Empirický výzkum se zaměřením 
na český jazyk a jazykovou komunikaci 
(Sieglová, Zítková) 

Výzkumný cíl: zaměřit se na zjiště-
ní současného stavu ve výuce žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
na vybraných školách v Brně, zaměřit se 
na problematiku žáků z cizojazyčného 
prostředí, zaměřit se na problematiku 
jazykových a komunikativních schop-
ností žáků se specifickými poruchami 
učení (SPU), podpořit tvorbu a průběž-
nou modifikaci školních vzdělávacích 
programů v konkrétních i obecně plat-
ných podmínkách škol s inkluzivním 
vzděláváním. 
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Výstup: 
ZÍTKOVÁ, J. (ed.) Komunikace a výuka 

českého jazyka a literatury. Brno : MU, 
2008, 135 s. ISBN 978-80-210-4533-0. 

SIEGLOVÁ, N„ ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky 
komunikace a téma handicapu se zřete-
lem k žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Brno : MU, 2012. ISBN 
978-80-210-6053-1. 

8. Učení a vyučování cizímu jazyku 
u žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami v kontextu integrace a inkluze 
(Grenarová, Janíková, Hanušová, Ky-
loušková) 

Výzkumný cíl: zmapovat současný 
stav cizojazyčné výuky u žáků s SPU 
ve školách v Brně, ověřit a zjistit efektivi-
tu vybraných výukových aktivit a metod 
relevantních pro danou cílovou skupinu 
žáků (prvky alternativních směrů, meto-
dy tvůrčího psaní, hodnocení), vytvořit 
konkrétní náměty pro jazykovou výuku 
u žáků s SPU. 

Výstup: 
GRENAROVÁ, R.. VlTKOVÁ, M. (eds.) 

Dramatická výchova v cizojazyčné 
výuce u žáků s SPU. Drama Techniques 
in Foreign Language Teaching to Learnens 
with SLD. Brno: MU, 2009, 242 s. ISBN 
978-80-210-5074-7. 

GRENAROVÁ, R„ VlTKOVÁ, M. (eds.) 
Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Fo-
reign Language Teaching and a Gifted 
and Talented Pupil. Brno : MU, 2010, 
ISBN 978-80-210-5375-5. 

GRENAROVÁ, R., VlTKOVÁ, M. (eds.) 
Hodnocení ve výuce cizích jazyků 
u žáků s SPU. Evalution in Foreign Lan-

guage Teaching to Learners with SLD. 
Brno : MU, 2011, 158 s. ISBN 978-80-
210-5664-0. 

GRENAROVÁ, R„ VlTKOVÁ, M. (eds.) 
Žáci se speciálními vzdělávacími potře-
bami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 
Brno : MU, 2012, 210 s. ISBN 978-80-
210-6024-1. 

9. Intervence u žáků s narušenou 
komunikační schopností a sluchovým 
post ižením (Klenková, Bočková, Byteš-
níková, Horáková, Hricová, Doležalová) 

Výzkumný cíl: analyzovat výskyt 
žáků s narušenou komunikační schop-
ností v základních školách v Brně, sle-
dovat návaznost na realizovaný výzkum 
rozvoje komunikačních kompetencí 
u dětí v mateřských školách v Brně, ana-
lyzovat úspěšnost vzdělávání žáků se 
sluchovým postižením. 

Výstup: 
KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků 

s narušenou komunikační schopnosti. 
Education of Pupils with Impaired 
Communication. Brno : Paido, MU, 
2008, 326 s. ISBN 978-80-7315-168-3 
(Paido), 978-80-210-4708-2 (MU). 

10. Vzdělávání žáků s poruchami 
učení (Bartoňová, Blažková) 

Výzkumný cíl: analyzovat současný 
stav v integraci žáků se SPU na ZŠ, ana-
lyzovat současný stav v integraci žáků se 
specifickými poruchami učení v mate-
matice na ZŠ (dyskalkulie). 

Výstup: 
BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy 

učení v kontextu vzdělávacích oblastí 
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RVP ZV. Specific Learning Difficulties 
in Conlext of Educational Fields of RVP 
ZV. Brno : Paido, 2007,290 s. ISBN 978-
80-7315-162-1. 

BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další spe-
cifické poruchy učení v matematice. 
Brno : MU, 2009, 107 s. 978-80-210-
5047-1. 

BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie 11. Poruchy 
učení v matematice na 2. stupni ZŠ. 
Brno : MU, 2010, 110 s. ISBN 978-80-
210-5395-3. 

BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. Brno : 
MU, 2012, 109 s. ISBN 978-80-216-
6142-2. 

11. Vzděláváni žáků se zdravot-
ním postižením ve vzdělávací oblasti 
Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví 
(Kachlík, Řehulka) 

Výzkumný cíl: zjistit a analyzovat 
stav a respektování podmínek integrace 
se zřetelem na integrované žáky - jejich 
osobnost a sociální adaptabilitu, ze stra-
ny školy - znalosti, postoje a připrave-
nost pedagogů, zaměřit se na sledování 
a utváření postojů k integrovaným žá-
kům v kontextu spolužáků. 

Výstup: 
KACHLÍK, P. (ed.) Kalakogathie 2011 -

Fórum výchovy ke zdraví XIV. Sborník 
z konference. Brno : MU, 2012. 799.S. 
ISBN 978-80-210-5800-2. 

12. Vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením ve vzdělávací oblasti Člo-
věk a svět práce (Friedmann) 

Výzkumný cíl: analyzovat současný 
stav v oblasti profesní orientace žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zjistit, jakou roli hrají jednotlivé sub-
jekty ve školách - pracovníci školních 
poradenských pracovišť, třídní učitelé, 
učitelé jednotlivých předmětů - a jaké 
postavení a podobu má téma volby po-
volání ve školních vzdělávacích progra-
mech. 

Výstup: 
FRIEDMANN, Z. (et al.) Profesní orientace 

žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami a jejich uplatnění na trhu práce. 
Professional Assesment to Students the 
with Speciál Education Need and thein 
Success at the Job Market. Brno : MU, 
2011, 314 s. ISBN 978 -80-210-5602-2. 

FRIEDMANN, Z. (et al.) Specifika profes-
ní orientace žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a jejích profesní 
uplatnění. Professional Orientation of 
Pupils with Speciál Educational Needs 
and their Job Opportunitíes. Brno : MU, 
2012,232 s. ISBN 978 -80-7315-236-9. 

13. Edukace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami prostřednic-
tvím dramatické výchovy (Pavlovská) 

Výzkumný cíl: rozvíjet osobnostní 
a sociální kompetence u žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami pro-
střednictvím dramatické výchovy, řešit 
problémové situace pomocí metod dra-
matické výchovy. 

Výstup: 
PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ. L. (eds.) 

Dramatická výchova pro děti se speci-
álními potřebami v kontextu RVP ZV. 
Brno : MU, 2009, s. 236. ISBN 978-80-
210-4849-2. 
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Zpráva o výzkumu 

14. Edukace žáků s poruchami autistic-
kého spektra a profesní uplatněni na trhu 
práce (Bazalová) 

Výzkumný cíl: stanovit základní fak-
tory determinující úspěšnost inkluzivního 
vzdělávání žáků s poruchami autistické-
ho spektra (PAS) ve smyslu jejich dalšího 
uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu 
práce. 

Výstup: 
BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. 

Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. 
Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5781-4. 

BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spek-
tra v kontextu české psychopedie. Brno : 
MU, 2012. ISBN 978-80-210- 5930-6. 

Konference a odborné semináře 
s mezinárodní účastí 

• Konference s mezinárodní účastí Pří-
stupy ke vzdělávání žáků se specifický-
mi poruchami učení na základní škole 
- 12. 9. 2007 

• Mezinárodní seminář Dimenze peda-
gogické práce s nadanými žáky - 15.11. 
2007 

• Konference s mezinárodní účastí 
Vzdělávám žáků s narušenou komuni-
kační schopností - 17. 9. 2008 

• Mezinárodní seminář Učitel a nadaný 
žák - 2 0 . 11 .2008 

• Konference s mezinárodní účastí Dra-
matická výchova pro děti se speciální-
mi vzdělávacími potřebami v kontextu 
RVP ZV - 22.-23. 4. 2009 

• Konference s mezinárodní účastí 
Vzdělávám žáků se sociálním znevý-
hodněním - 16.-17. 9. 2009 

• Pracovní seminář s mezinárodní účas-
tí Nadaný žák - rodina - škola - 12. 11. 
2009 

• Konference s mezinárodní účastí Ta-
lent a nadání ve vzdělávání - 7.-8. 9. 
2010 

• Konference s mezinárodní účastí Ško-
la pro všechny - 15. 9. 2010. 

• Konference s mezinárodní účastí 
Vzdělávání žáků se zdravotním posti-
žením v základní škole - 7. 9. 2011 

• Konference s mezinárodní účastí Pro-
fesní orientace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami - 12. 9. 2012 

• Konference s mezinárodní účastí Soci-
ální determinanty inkluzivního vzdě-
lávání - 10.-11.9. 2013 

Závěr 

Dosažené výsledky realizovaného vý-
zkumu mají přispět k efektivnímu vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami na základní škole v kontextu 
RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní 
didaktiky. 

Inkluzivní vzdělávání se označuje 
jako široké spektrum strategií, aktivit 
a procesů, které se snaží realizovat právo 
na kvalitní, užitečné a adekvátní vzdělání 
jedinců se speciálními vzdělávacími po-
třebami. Inkluze se významně týká pro-
cesů školního vzdělávání i výchovy. In-
kluzivní trendy navazují na humanistické 
principy v pedagogice, v popředí zájmu 
stojí vzdělávání a výchova každého jedin-
ce (i s handicapem) tak, aby mohl fungo-
vat úspěšně v osobním životě, aby se pl-
nohodnotně uplatnil ve společnosti a byl 
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připraven na celoživotní učení. Inkluzivní 
vzdělávání není jen problémem pedago-
gickým nebo speciálnépedagogickým, ale 
jeho realizace je podmíněna spoluprací 
celé řady vědních oborů - psychologie, lé-
kařství i sociologie. 

Učitel v inkluzivní třídě by měl rozu-
mět efektivním postupům ve vzdělává-
ní, ovládat předmětové metodiky a mít 
schopnost modifikovat své metodické 
postupy podle potřeb a schopností žáků, 
uplatňovat diferencovaný postup, indi-
vidualizaci, otevřenost vyučování. Mezi 
praktické způsoby aplikace inkluze patří 
využití efektivních výukových strategií 
a metod. Předpokladem úspěšné edukace 
je schopnost učitele spolupracovat s pe-
dagogy i s nepedagogickými pracovníky 
školy a přivést je k týmové kooperaci. 

Z realizovaných výzkumů (výzkumný 
záměr Speciální potřeby žáků v kontextu 
RVP ZV 2007-2013) vyplynulo, že školy 
hlavního vzdělávacího proudu jsou sice 
vstřícné myšlence inkluzivního vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami, na školách ale stále nejsou vytvo-
řeny pro inkluzivní vzdělávání optimální 
podmínky na úrovni personální, organi-
zační ani materiální, i když legislativně 
zabezpečeny jsou. Přesto z řady výstupů 
dílčích výzkumných šetření konaných 
v různých oblastech lze konstatovat, že se 
situace postupně zlepšuje ve smyslu reali-
zace inkluzivního vzdělávání ve školách 
hlavního vzdělávacího proudu. Pozornost 
je třeba věnovat i nadále prosazení inklu-
zivní didaktiky, která je jedním z hlavních 
výstupů řešeného výzkumného záměru, 
do praxe škol a implementovat ji do stu-
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dijních programů pro pre- a postgraduál-
ní přípravu učitelů všech typů škol. Další 
výzkumy by měly být směrovány na chá-
pání inkluzivního vzdělávání jako inter-
disciplinárního problému, který umožní 
řešitelům jeho komplexnější uchopení bez 
limitu oborovosti. 
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