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Vymezení problému 
Integrace postižených dětí do běžné ško-

ly je většinou učitelů chápána jako mož-
nost poskytnout takovým dětem od počát-
ku školní docházky příležitost zvykat si 
na život v běžné společnosti, získávat ná-
vyky a dovednosti, k jejichž vytváření je 
jen málo příležitosti v chráněném prostře-
dí specializované instituce. Není však zce-
la zřejmé, jaké postoje se za takto vyjad-
řovanými názory skrývají. Vědí učitelé 
základních škol, kteří podporují myšlen-
ku integrace postižených do běžných škol, 
jaké obtíže a nároky tato integrace klade? 

Tato práce vznikla z podnětu seminár-
ní práce studentky dálkového studia spe-
ciální pedagogiky na PedF UK. Ve své 
práci, zabývající se problematikou integ-
race postižených do běžných škol, polo-
žila tato studentka svým kolegům dvě 
otázky: - první, týkající se dětí se speci-
fickými poruchami učení a jejich zařazo-
vání do specializovaných tříd, druhou, tý-
kající se zařazení dětí s různými postiže-
ními do běžných tříd. V této práci, která 
přinášela odpovědi dvaceti tří učitelů, byl 
velice zarážející rozpor v odpovědích 
učitelů, kteří odmítali akceptovat do tříd 
ZŠ děti s obtížemi v učení, zároveň však 
byli ochotni do těchže tříd akceptovat děti 

s jinými typy postižení. Těmito výsledky 
a jejich analýzou jsem se zabývala již dří-
ve ( H a d j Moussová 1994). Počet respon-
dentů byl ovšem malý na to, aby bylo 
možno vyloučit náhodné zkreslení. Dal-
ším krokem tedy bylo, opět prostřednic-
tvím studentů dálkového studia speciální 
pedagogiky PedF UK, shromáždit co nej-
větší počet odpovědí na tyto otázky. Před-
kládané sdělení je výsledkem této ankety. 

Základní otázkou zde není v první řadě 
to, jak se učitelé staví k integraci postiže-
ných do běžných škol. Domnívám se, že 
závažnějším problémem je to, že učitelé 
odpovídají rozporně, aniž si to uvědo-
mují - vysvětlením tohoto rozporu a po-
kusem o pochopení, jaké postoje se za je-
jich výpověďmi reálně skrývají, bych se 
chtěla na tomto místě zabývat. 

Použitá metoda 
Během školního roku 1993/94 byly pro-

střednictvím studentů SpPg PedF UK 
předloženy náhodně vybraným učitelům 
dvě otázky: 

1) Jaký je Váš názor na zařazování děti 
se specifickými poruchami učení (SPU) do 
specializovaných tříd? 

2) Jaký je Váš názor na integraci posti-
žených dětí do běžných tříd? 



Otázky byly učitelům předkládány sou-
časně. První z nich se záměrně týkala dětí 
s určitými problémy, s nimiž učitelé vesměs 
mají vlastni zkušenosti. Druhá otázka se pak 
týkala přesněji nevymezené populace po-
stižených děti. Záleželo na učitelích samých, 
zda nějakým způsobem tuto skupinu vymezí 
nebo stanoví určité podmínky. Učitelé byli 
požádáni, aby svou odpověď zdůvodnili (ne 
všichni to však učinili). Zároveň byly za-
znamenány tyto další údaje - pohlaví, délka 
praxe ve školství, škola, na které respon-
dent působí, aprobace. 

Tab. 1 - Složení populace 

Popis vzorku 
Jde o náhodný, nikoli reprezentativní 

vzorek. Osloveni byli učitelé na celém 
území Čech (namátkou uvádím: Kostelec 
n/Orlicí, Kolín a okolí, Karlovy Vary 
a okolí, Turnov, Semily, Studená, Dvůr 
Králové n/L., Vodňany, Třeboň, Ústí n/L., 
Úpice, Lomnice n/P., Neveklov, v něko-
lika případech nebylo místo uvedeno). 
Celkově bylo shromážděno 417 odpově-
dí, ne všechny však obsahovaly všechny 
podrobné údaje, proto do celkového zpra-
cování bylo zahrnuto 388 odpovědí. 

I. stupeň 11. stupeň jiné celkem 
muži 16 42 2 60 15,5% 
ženy 161 149 18 328 84,5 % 
celkem 177 45% 191 49,2% 20 5,2 % 388 

Tabulka ukazuje rozdělení respondentů podle pohlaví a aprobace, bez ohledu na to, kde re-
spondenti skutečně učí. „Jiné" aprobace zahrnují speciální pedagogiku, vychovatelství, konzer-
vatoř, odborné vzdělání (zřejmě technické - respondent učí na SOU). Jednotlivé aprobace před-
stavují pouze zlomek vzorku, proto nejsou dále rozlišovány. Celkově lze konstatovat, že poměr 
respondentů z 1. a II. stupně je vcelku vyrovnaný. 

Pokud jde o školy, ve kterých respondenti učí, většina působí na základních školách (94,8 %). 
Kromě toho jsou jednotlivě zastoupeny SŠ, SOU a zvláštní škola. Pro jejich malý počet nejsou 
rozlišovány zvlášť. 

Podíl žen a mužů zřejmě odpovídá celé učitelské populaci, je to však pouze odhad, rozložení 
nebylo porovnáno s oficiálními statistikami. Nepřekvapuje ani relativné větší podíl mužů na 
II. stupni (na I. stupni 9,1 % mužů proti 90,9 % žen, na II. stupni 22 % mužů proti 78 % žen). 

Tab. 2 - Rozložení podle kategorií délky praxe 

1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. 

muži 8 21,6% 21 19,6% 17 11,1% 14 15,4% 

ženy 29 78,4% 86 80,4% 136 88,9 % 77 84,6 % 
celkem 37 107 153 91 



Věkové kategorie byly vytvořeny podle délky praxe, nikoliv podle kalendářního věku. Nejsou 
stejně velké, proto i percentuální rozložení respondentů je sledováno pouze vzhledem k vnitřní-
mu poměru mužů a žen v jednotlivých kategoriích. 
1. kategorie - začátečníci: 0 - 5 let praxe 
2. kategorie - mladí učitelé : 6 -15 let praxe 
3. kategorie - zkušení učitelé : 16-30 let praxe 
4. kategorie - senioři: 31 - 42 let praxe 

Hranice 42 let nebyla stanovena, vyplynula z výsledků. Z uvedeného vymezeni kategorií je zřej-
mé, že byla brána v úvahu spíše zkušenost a předpokládaná pružnost učitelů v adaptaci na nové 
podmínky ve škole. Je jisté, že na hranicích kategorií se učitelé od sebe pravděpodobně příliš neliší, 
pokud však nechceme analyzovat výsledky jednotlivě, je nutno toto omezení akceptovat. 

Tab. 3 - Rozložení podle délky praxe na I. stupni (177) 

1. kat 2. kat. 3. kat. 4. kat. 
muži 2 13,3% 6 10,5% 3 5,6 % 5 9,8 % 
ženy 13 86,7% 51 89,5% 51 94,4% 46 90,2 % 
celkem 15 57 54 51 

Tab. 4 - Rozložení podle délky praxe na II. stupni (191) 

1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. 
muži 6 31,6% 15 35,7 % 14 14,7% 7 25 % 
ženy 13 68,4 % 27 64,8 % 81 85,3% 28 75 % 
celkem 19 42 95 35 

Percentuální údaje, uvedené v tabulkách 3 a 4 ukazují poměr mužů a žen uvnitř každé katego-
rie. Na I. stupni vidíme zcela zřetelnou převahu žen, která ještě s věkem vzrůstá. Nelze z toho 
jednoznačně vyvodit, že s věkem mužů ve školství ubývá, protože na II. stupni to neplatí. Prav-
děpodobně jde spíše o důsledek minulých let, kdy na I. stupni učily téměř výlučně ženy, zatímco 
v současnosti mladých učitelů přibývá. Na II. stupni je celkově poměr mužů a žen příznivější, 
zvláště ve vyšších věkových kategoriích. 

Výsledky 
Prvním použitým kritériem pro analýzu 

odpovědí byla koherence, případně ne-
koherence odpovědí. Již výše bylo uve-
deno, že tato práce je zaměřena především 

na zkoumání vnitřní rozpornosti ve výpo-
vědích učitelů ve vztahu k integraci po-
stižených dětí. Tato rozpornost je vyjád-
řena především koherentní či spíše neko-



herentní odpovědí na obě otázky, ve kte-
rých se dvě kladné odpovědi navzájem 
vylučují. 

Za koherentní (K) je proto považována 
taková odpověď, ve které respondent buď 
přijímá nebo odmítá jakkoliv postižené 
dítě do běžné školy. To znamená, že v pří-
padě odmítání specializovaných tříd pro 

Tab. 5 - Poměr odpovědí K/N (384) 

děti s SPU zároveň akceptuje jinak posti-
žené děti, v případě akceptování specia-
lizovaných tříd odmítá zařazení jinak po-
stižených dětí mimo specializované institu-
ce. Za nekoherentní (N) jsou považovány 
takové odpovědi, kdy učitelé odmítají dítě 
s SPU v běžné třídě, zároveň jsou však 
ochotni akceptovat jinak postižené dítě. 

odpovědi K odpovědi N 
1. stupeň 54 30,8 % 121 69,2 % 
11. stupeň 57 30,2 % 132 69,8 % 
jiné 6 30,0 % 14 70,0 % 
celkem 117 30,5 % 267 69,5 % 

Percentuální rozložení v řádcích ukazuje vzájemný poměr koherentních a nekoherentních 
odpovědí. Celkový počet neodpovídá souhrnu všech respondentů, protože 4 respondenti (muži) 
odmítli jak specializované třídy tak i integraci postižených. Toto odmítání nelze zřejmě jedno-
značně interpretovat jako nekoherenci odpovědí, spíše se zdá naznačovat nechuť jakkoliv měnit 
zavedený stav, proto nebyly tyto odpovědi do celkového počtu zahrnuty. Můžeme konstatovat, 
že poměr odpovědí koherentních, vnitřně nerozpomých, a odpovědí nekoherentních, vnitřně 
rozporných, je prakticky stálý v celém vzorku i na jednotlivých stupních. Poměr koherentních 
a nekoherentních odpovědí je statisticky významný na jednoprocentní úrovni. 

Tab. 6 - Poměr odpovědí K/N podle délky praxe (384) 

1. kat. 3. kat. 3. kat. 4. kat. 
K 9 24,3 % 31 28,9% 45 29,8% 32 35,9% 
N 28 75,7% 76 71,1 % 106 70,2 % 57 64,1 % 

Percentuální rozložení vyjadřuje poměr odpovědí uvnitř kategorií. 1 když ve všech věkových 
kategoriích převládají nekoherentní odpovědi, přesto je patrné, že s přibývající délkou praxe 
jsou učitelé ve svých odpovědích uvážlivější. 

Přestože postoje, které učitelé zaujímají k integraci postižených dětí, stojí v tomto zkoumání 
mimo hlavní zájem, lze z analýzy koherentních odpovědí vyčíst, kolik učitelů se v zásadě staví 
k integraci kladně. Z výše uvedených tabulek vyplývá, že se analýza týká jedné třetiny odpově-
dí. Nekoherentní odpovědi nebyly v tomto směru samozřejmě brány v úvahu. 



Tab. 7 - Postoje k integraci u odpovědí K (117) 

pro integraci proti integraci 
I. st. 38 70,4 % 16 29,6 % 
II. st. 41 71,9% 16 28,1 % 
jiné 3 50 % 3 50 % 
celkem 82 70,1 % 35 29,9 % 

Percentuální rozložení vyjadřuje poměr postojů k integraci uvnitř každé aprobace. Kromě 
.jiných" aprobaci, kde však výsledek vyjadřuje jen velmi malý počet odpovědí, na obou stup-
ních vidíme vcelku vyrovnaný poměr postojů ve prospěch integrace a zároveň ve prospěch ne-
vydělování dětí s SPU do specializovaných tříd. 

Výsledek je statisticky významný na jednoprocentní úrovni. 

Tab. 8 - Postoje k integraci podle délky praxe (117) 

pro integraci proti integraci 
1. kat. 6 66,7 % 3 33,3 % 
2. kat. 17 4,8% 14 45,2 % 
3. kat. 34 75,6 % 11 24,4 % 
4. kat. 26 78,8 % 7 21,2% 

Percentuální rozložení ukazuje v řádcích poměr přijímání či odmítání uvnitř každé kategorie 
podle délky praxe. Vidíme, že nej větší rozpaky ve vztahu k integraci je v kategorii mladých 
učitelů, začátečníci jsou zdrženlivější zřejmě z důvodu menší zkušenosti, zkušenější učitelé si 
naopak více důvěřují a příznivý postoj k integraci u nich vzrůstá. 

Učitelé byli požádáni, aby zároveň s od-
pověďmi uvedli své zdůvodnění, podmín-
ky a výhrady, případně doporučení. Ne 
všichni tak učinili, jak už bylo uvedeno, 
ti, kteří svou odpověď doplnili však zpra-
vidla uváděli podobných poznámek více. 
Protože rozložení těchto komentářů zhru-
ba odpovídá celkovému rozložení vzor-
ku, budu se v následující analýze věnovat 
pouze obsahu těchto poznámek. 

Jedinou výjimkou je rozdíl v počtu po-
známek u učitelů s koherentními a neko-
herentními odpověďmi a poměr pozná-
mek ve vztahu k integraci a zařazování 
dětí s SPU. Učitelé, kteří odpovídají ko-
herentně, mají mnohem méně co říci k in-
tegraci postižených dětí (8,2 % pozná-
mek), zatímco autoři nekoherentních od-
povědí mnohem častěji své odpovědi do-
provázejí poznámkami (91,8 %). Odpo-



vědi, týkající se zařazování dětí s SPU jsou graci). Poměr v těchto komentářích mezi 
mnohem méně často komentovány (10,3 % odpověďmi koherentními a nekoherentní-
poznámek proti 89,7 % poznámek k inte- mi je zhruba vyrovnán (43,8 % - 56,2 %). 

Tab. 9 - Komentáře k integraci (280) 

obsah K N celkem 

pouze TP 4 66 70 25,0 % 

ano TP a smysl. P 4 26 30 10,7% 

ne MR 8 78 86 30,7 % 

ne ostatní (mimo TP) 2 15 17 6,1 % 

ne LMD 0 2 2 0,7 % 

podle míry P 5 49 54 19,3 % 

podle typu P 0 5 5 1,8% 

podle podmínek 0 5 5 1,8% 

pomoc odborníků 0 2 2 0,7 % 

individuálně 0 1 1 0,4 % 

podle počtu dětí 0 6 6 2,1 % 

P jsou nebezpeční 0 2 2 0,7 % 

Vysvětlivky použitých zkratek: 
TP - tělesně postižení, 
MR - mentální retardace, 
P - postižení, 
LMD - lehká mozková dysfunkce. 

Z tabulky zřetelně vyplývá, že hlavní výhrady či poznámky se týkají dvou typů postižení -
nejčastěji respondenti připouštějí možnost zařazení do běžných tříd u dětí tělesně postižených 
(1/4 všech komentářů) a nejčastěji vylučují zařazení dětí mentálně retardovaných (1/3 všech 
komentářů). Možnost vlastní respondentovy interpretace toho, co je postižení, která byla v otáz-
ce záměrně poskytnuta ukazuje, že postižení je chápáno nejčastěji jako postižení tělesné. 

Velmi často také respondenti podmiňují možnost integrace postiženého dítěte mírou jeho 
defektu v tom smyslu, že integrovat je možno pouze dítě s lehkým defektem (1/5 komentářů). 
Tento komentář překvapuje zvláště u odpovědí N, kde děti s SPU (tedy lehce postižené) nejsou 
do třídy akceptovány, děti s jiným lehkým defektem teoreticky ano. 



Respondenti se nejvýrazněji vyjadřují pro pokračování specializovaných tříd i na II. stupni 
ZŠ, a to zhruba stejně v odpovědích K i N. Znovu je možno pozastavit se nad tím, že N odpově-
di, které připouštějí integraci postižených do ZŠ, zároveň uvažují o vyloučení dětí s SPU v prů-
běhu celé školní docházky. Další komentáře, které jsou jen výjimečně zastoupené, spíše ozřej-
mují určité nedostatky v informovanosti respondentů (patří do ZvŠ, jsou lajdáci nebo duševně 
postižení). 

Tab. 10- Poznámky k SPU 

obsah K N celkem 
i na II. st. II 8 19 59,4 % 
podle míry P 1 4 5 15,6% 
pouze 1 - 3 tř. 0 2 

0 
2 6,2 % 

podle počtu dětí 1 
2 
0 I 3,1 % 

překážejí 0 1 1 3,1 % 
patří do ZvŠ 1 1 2 6,2 % 
jsou lajdáci 0 1 1 3,1 % 
jsou duševně postižení 0 1 1 3,1 % 

Diskuse výsledků 
Z výše prezentovaných výsledků lze vy-

vodit, že 2/3 respondentů odpovídají roz-
porným způsobem na otázky, které se týka-
jí dětí určitým způsobem postižených. Po-
zorovaný rozpor naznačuje, že respondenti 
ve svých postojích podléhají vlivům, které 
si zřejmě neuvědomují. Je možno si položit 
otázku, jaké jsou to vlivy, které jsou zřejmě 
odlišné při každém z obou otázek. 

Pravděpodobnými důvody, které vedou 
k přijímání integrace, mohou být tlak ve-
řejného mínění, emocionální angažova-
nost, kterou vyvolává představa postiže-
ného dítěte i sociální obtížnost - nepřija-
telnost odmítnutí. Z komentářů respon-
dentů také vyplývá, že za postižené dítě 
je považováno především dítě tělesně 
postižené, u něhož učitel nepředpokládá 

jiné problémy, než nutnost odstranění ar-
chitektonických zábran (podmínky). To, že 
respondenti často kladou podmínku ome-
zení pouze na děti s lehkou tělesnou vadou 
také naznačuje, že postižení je často chápá-
no pouze jako fyzická, somatická záležitost, 
něco na úrovni dítěte v rekonvalescenci. 

U dětí se specifickými poruchami uče-
ní je situace jiná - učitelé znají reálné pod-
mínky těchto dětí (což u postižených 
není). Často je měli ve svých třídách a vě-
dí, do jaké míry zatěžují práci ve třídě, 
případně, jaké specifické potřeby tyto děti 
mají. Navíc, specifická péče, věnovaná 
těmto dětem, je považována za způsob 
realizace individuální péče, kterou tyto 
děti zřejmě potřebují. Lze říci, že i zde je 
názor učitelů do určité míry ovlivněn ve-
řejným míněním - i když v tomto případě 



odborným, protože pedagogická veřejnost 
byla dlouhá léta upozorňována na nutnost 
vytvořit pro dčti s SPU podmínky, které 
jim umožní využít jejich potencionalit 
a překonat handicap. (Jak je však vidět 
z některých komentářů, neplatí to absolut-
ně.) Lze říci, že děti s SPU nejsou zřejmě 
většinou učitelů považovány za postižené 
v pravém smyslu, protože ona zásada lid-
skosti, která se vztahuje na ostatní (nevy-
lučovat je) pro ně neplatí. 

Odpovědi by se rovněž daly prafrázo-
vat takto - integrace ano, protože je to lid-
ské, postižení ne (zvláště to, které znám), 
protože vím, jak je to náročné. 

Další možnost výkladu je zřejmá osci-
lace mezi výchovou a vzdělávací funkcí 
školy, která je u učitelů do určité míry 
neuvědoměná. Pro tento výklad hovoří 
především to, že u dětí s SPU jsou zdů-
razňovány jejich výukové obtíže, u dětí 
postižených je zdůrazňován výchovný as-
pekt. Dalším argumentem ve prospěch této 
oscilace je vyloučení dětí mentálně retar-
dovaných z možnosti integrace do ZŠ, 
protože zde si učitelé uvědomují možné 
výukové obtíže těchto dětí, argument po-
zitivního výchovného působení prostředí 
běžné školy pro děti mentálně retardova-
né zjevně neplatí. 

Z této neuvědoměné oscilace vyplývá 
riziko, že učitelé, kteří se spíše z emocio-
nálních důvodů rozhodnou pro integraci 
postiženého dítěte do ZŠ, mohou později 
zjistit, že úkol je nad jejich síly. Problé-
my, které z toho mohou vyplynout pro 
postižené dítě, mohou být závažnější, než 
izolace dítěte v chráněném prostředí. 

Závěry 

Pokud bychom se učitelů ptali na mož-
nost integrace postižených do ZŠ, zjistili 
bychom zřejmě, že většina souhlasí. 
I z výsledků této ankety vyplynulo, že pro 
integraci jsou zhruba dvě třetiny učitelů, 
kteří koherentně odpovídají. Dvě třetiny 
všech respondentů, kteří jsou rovněž pro 
integraci, odpovídají způsobem, který 
vyvolává pochybnosti, do jaké míry si 
uvědomují potíže, které to může mít za 
následek. Z těchto pochybností pak vyplý-
vají další - do jaké míry jsou na integraci 
učitelé reálně připraveni, pokud z jej ich 
odpovědí vyplývá, že si nejsou vědomi 
rozporů ve vlastních postojích k postižení. 

Závěry, které bychom měli z těchto vý-
sledků vyvodit, jsou zřejmě dvojího rázu. 
Pro vzdělávání učiteluje to nutnost zvýšit 
informovanost o postižení (viz některé 
komentáře). Ztotožnění tělesného postiže-
ní s postižením vůbec, zřejmé mezery v in-
formacích o možnostech práce s dětmi ji-
nak postiženými (především smyslově), 
ale i nutnost změny postojů k dětem se 
specifickými poruchami učení - to jsou 
podněty pro výuku budoucích učitelů na 
pedagogických fakultách. 

V přípravě budoucích učitelů by však 
měla být věnována i zvýšená pozornost 
rozvíjení schopnosti autodiagnostiky. 
Učitel by měl být schopen uvědomit si 
vlastní postoje, ze kterých vyplývá jeho 
reálná připravenost na možné problémy 
a schopnost je řešit. To ovšem neplatí je-
nom v souvislosti s postoji k postižení 
a integraci. 
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častěji dostávají do rukou zahraničních čtenářů a naše vydavatelství hodlá i na-
dále tento trend podporovat. 

Proto se na vás opět obracíme se žádostí, abyste své příspěvky zasílali s pře-
kladem názvu do angličtiny a s krátkým resumé v češtině a jeho anglickým 
překladem (cca 15, max. 20 řádků). 

Česká verze resumé není prozatím otiskována, ale je nezbytná pro možnost 
korektur. 

* Jak jsme již oznámili v předcházejícím čísle, nebyly autorům v r. 1995 vy-
placeny honoráře. Stalo se to v důsledku nutnosti vytvoření a schválení nových 
finančních směrnic pro naše nakladatelství. 

Protože se do konečného schválení těchto předpisů nahromadilo velké množ-
ství smluv s autory všech 5 u nás vydávaných časopisů za celý uplynulý rok, 
jsou nyní tyto smlouvy vyřizovány postupně. 

Proto pokud jste právě vy ještě neobdrželi vyúčtování za váš loňský příspě-
vek, s omluvou vás prosíme o strpení. 
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