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Integrace postižených do společ-
nosti je v současné dobé v určitém smys-
lu módním sloganem Argument) pro in-
tegraci nechyb! • dát postiženým dčtem 
příležitost naučit se žit ve společnosti 
zdravých, což je sice na jednu stranu ur-
čitým způsobem zatčžujc. protože na nč 
není brán stejný ohled jako v chráněném 
prostředí specializované instituce, na dru-
hou stranu je to však stimuluje a umož-
ňuje jim to lépe se adaptovat na nároký 
života ve společnosti. 

Zároveň je zmiňován přínos pro zdra-
vou populaci (nebo bychom možná mčli 
spíše říci populaci bez viditelného handi-
capu - vzhledem k zdravotnímu stavu po-
pulace jako celku), to znamená příležitost 
k tomu, abychom se naučili vnímat a tole-
rovat odlišnost, pomáhat tčm, kteří to po-
třebuji a vůbec stát se lidštějšími Plati to 
samozřejmé především o dětech, které se 
jednak lépe adaptují, zároveň též je u nich 
předpoklad vytvořeni skutečné trvalých 
změn v postojích - ať už u déti zdravých či 
postižených, protože problémy adaptace, 
spojené s integraci se netýkají pouze té či 
oné skupiny. U dospělých býváme skep-
tičtější. nezvyk a oddělení zdravých a po-
stižených, které bylo pravidlem po dlouhá 
léta v naši společnosti nynější dospělou 
populaci nepochybně poznamenaly. 

Pokud jde o integraci jako program 
včlenění postižených do běžného života 
společnosti, mezi většinu, sotva se najde 
někdo, kdo by s tím nesouhlasil. Co ten-
to souhlas skutečně znamená ? Co říkají 
například učitelé základních škol, když 
na otázku, zda podporují myšlenku inte-
grace postižených do běžných Skol, od-
povídají téměř jednohlasné "ano" ? 

V rámci rozšiřujícího studia speciální 
pedagogiky na PeF UK přicházejí na fa-
kultu učitelé, kteří buď už pracují nebo 
hodlají pracovat ve speciálních zaříze-
ních a potřebuji si doplnit kvalifikaci. 
Jsou to tedy lidé, kteří znají Školu jak 
běžnou, tak i specializovanou. Jim jsem 
předložila při konzultaci z psychologie 
problém integrace postižených dětí do 
běžné Školy. Ve svých seminárních pra-
cích se studenti zabývali tímto problé-
mem, někteří formou případové studie či 
popisu práce ve vlastním zařízeni. Vět-
šina práci mapuje pro a proti integrace 
na základě zkušenosti i vzhledem k tomu, 
že už tito studenti mají za sebou určitou 
dobu studia speciální pedagogiky. V pra-
cích tohoto typu nacházíme zpracovány 
v podstatě známé argumenty. 

Několik studentů se však spontánně 
rozhodlo, že otázku položí dalSím kole-
gům a tak vznikl víceméně náhodný sou-
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bor odpovédi na otázku po integraci po-
stižených, převážné mezi učiteli ZŠ. ale 
i z jiných typů Skol. Protože soubor od-
povédi vznikl takto neštandardné, neod-
važuji se podrobit výsledky béžnému 
zkoumáni typu četnosti, významnosti 
apod Přesto odpovédi učitelů jsou po ob-
sahové stránce velmi zajimavé a vyjadřuji 
podle mého názoru néktcré problémy, 
spojené s integraci, které jsou typické a 
zároveň velmi závažné Už z toho důvo-
du považuji za nutné se jimi zabývat. 

Pro bližší rozbor jsem vy brala přcdc-
vSim dvé práce, které jsou si podobné tim. 
že přinášejí názory vétšiho počtu učitelů 
(v jednom připadé jde o učitele jedné zá-
kladní Školy, v druhém připadé se jedná 
o shrnuti besed s učiteli na nékolika ško-
lách v autorčiné okolí). Tyto dvé práce 
jsem zvolila také proto, že určitým způ-
sobem ukazuji dva různé přistupy k otáz-
ce integrace Nejedná se tedy o reprezen-
tativní vzorek názorů a postojů učitelů, 
spiše o podnčt k zamyšleni. Svou rozdíl-
nosti ukazuji zároveň výpovedi učitelů 
šíři existujících názorů i určitá úskalí 
v této oblasti. 

V prvni ze seminárních prací položila 
autorka svým kolegům na základní ško-
le dvé otázky: 

1) Jaký je jejich názor na zařazováni 
déti se specifickými poruchami učení 
(SPU) do specializovaných tříd. 

2) Jaký maji názor na integraci posti-
žených déti do béžných třid. 

Odpovčď na prvni otázku vyznéla jed-
noznačné ve prospéch specializovaných 

třid. U6lclé si vétšinou dovedou předsta-
vit o jaké problémy jde - znají tyto déti, 
často učili dyslcktické či dysgrafické déti, 
védi, jaké obtiže působí takové dité ve 
třidé. védi, jak obtížné zvládá béžné úko-
ly, jak obtížné je zajistit pro né v béžném 
provozu podmínky, za nichž by mohlo 
dobře prospívat. Učitelé zmiňují výhod-
nost menšího počtu déti ve třidé, mož-
nost úplatném speciálních postupů (kte-
ré ovšem předpokládají odbornou vyba-
venost učitele) i zvýšení zájmu o školní 
práci u déti. které jsou takto zbaveny stre-
sů z tempa práce, pro né nezvladatelné-
ho i z porovnáváni s úspešnejšími spolu-
žáky. 

Na druhou stranu upozorňují ovšem i 
na obtiže déti po návratu do béžné třidy 
(nékteři doporučují prodloužení specia-
lizovaných tříd do vySSích ročníků), na 
občasné nepochopení rodičů tčehto déti, 
kteří se zařazeni svého ditéte do specia-
lizované třídy brání i na nutnost včasné 
diagnózy a rozpoznání příčin obtíži dité-
te (např. takto " navrhovala bych, aby 
v prvním ročníku byli testováni porad-
nou všichni žáci, neboť i pro nás je né-
kdy téžké poruchy včas rozpoznat "). 

Do popředí vystupuji výukové obtiže 
ditéte a tedy vzdélávací funkce školy ve 
vztahu k témto détem Přeřazení ditéte 
do specializované třídy jc zdůvodňováno 
vzdelávacím zřetelem ve prospéch dité-
te, obtiže, které má učitel s témito dětmi 
jsou jako takové pociťovány především 
proto, že nelze plnit vzdélávací cíle tak, 
jak by učitel chtčl. Např. " při nízkém 



počtu žáků možnost individuálního pří-
stupu - vétSi možnost kontroly při práci -
žáci jsou v soustavném kontaktu s učite-
lem. častčji vyvoláváni - řádné procviče-
ni " pomalejSi tempo a menSi objem 
učiva dité by mčlo s t a č i t V e l m i preg-
nantnč to vyjádřila jedna respondentka " 
až budou dčtské kolektivy takové, aby se 
daly učit tak, jak si my učitelé předsta-
vujeme. mohou vtechny dčti zůstat v jed-
né společné třidč, ať postižené či zdravé 
" (tyká se dětí s SPU) - neuvádí vSak, jak 
by takové kolektivy mélv vypadat 

V odpovédi na druhou otázku převlá-
dá absolutní ano integraci postižených 
déti do normálních Skol, s výhradou též-
kých mentálních a smyslových defektů, 
u déti télesné postižených se výhrady tý-
kají spi Se zatím nedostatečného vybave-
ní Skol a existence architektonických ba-
riér. Argumenty, uvádéné pro integraci 
jsou pfcdcvSim více stimulující prostře-
dí pro postižené déti mezi zdravými, pře-
konáni nezvyku a umélého vyloučeni 
postižených déti ze společnosti a také 
překonáni nezvyku u déti zdravých. Při-
nos jc tedy vidén nejen pro déti postiže-
né, ale i pro zdravé. 

Zde tedy do popředí vy stupuje přede-
vším působení výchovné, ovlivňováni 
postojů zdravých i postižených déti ve 
sméru vétSí vzájemné tolerance a spolu-
práce Učitelé vidi problémy předcvSim 
v nedostatku pomůcek, vybaveni Školy, 
počtech déti ve třídách i v potřebé od-
borné přípravy učitelů. Doporučována je 
případné přítomnost speciálního pedago-

ga na Škole. Můžeme se setkat s optimis-
tický názorem, že " příprava učitelů... 
neni náročná, jc třeba se jen vice zajímat 
o život invalidů (případné seminář pro 
učitele o životé, práci a volném čase in-
validů) ". Vidíme tedy i zde na prvním 
misté spíSe oblast výchovnou (" život, 
práce, volný čas ") než výukové, vzdélá-
vací nároky a zvláštnosti téchto déti. 

Tyto dva názory jsou v podslaté proti-
kladné. V prvním připadé (déti s SPU) 
je akceptována a doporučována separace 
déti do specializovaných tříd V druhém 
(postižené déti) je akceptována a dopo-
ručována integrace déti do béžných tříd 
(i když s určitými výhradami a za urči-
tých podmínek) V prvním připadé je kla-
den do popředí důraz na vzdélávací funk-
ci Školy, na obtíže ve výuce a zvládáni 
látky dítétem, v druhém je kladen důraz 
na výchovné aspekty a na přinos, který 
má integrace pro déti zdravé i postižené. 
Učitel a jeho vzdélávací funkce ustupuje 
v druhém připadé do pozadí, zdá se, jako 
by mohl zvládnout vScchno, pokud bu-
dou splnény néktcré podmínky (vybave-
ní, odborné znalosti ...). Zatímco v při-
padé déti s SPU jsou zdůrazňovány vý-
hody specializované třidy (předcvSim vý-
ukové, ale v důsledku i výchovné), v při-
padé déti postižených je zdůrazňováno 
přiznivé, předcvSim výchovné působeni 
béžné třidy na postižené dité. 

Celkové lze říci. že učitelé doporučují 
řeSeni prostřednictvím specializované, 
oddélené třídy u déti, které znají a kde 
velmi dobře rozpoznávají jak obtížnost 



dosahováni výukových cilů na straní uči-
tele, tak i výhodnost chrániciho vzdélá-
vaciho prostředí pro dité V připadé po-
stižených déti. které vesmés neznají a ne-
mají s nimi osobni zkušenost. převládá 
spiše citové podbarvená potřeba néco pro 
tyto déti udélat, která nebere důsledné 
v úvahu možné obtíže. (Například mož-
né a pravdépodobné výukové obtíže, mož-
né a pravdépodobné zvláštnosti v chová-
ní i osobnosti téchto déti, způsobované 
postižením samotným, ale často i proble-
matickou socializaci v rodinách, streso-
vaných faktem postiženi ditéte, možná 
dcprivace, způsobovaná častými pobyty 
mimo rodinu - ústavy, léčebny, lázné . .. 
případné nedostatečností či nepřiměře-
nosti podnétů. jichž se ditéti dostává atd ). 

Zde bych doplnila vý rokem z druhé se-
minární práce, ve které autorka shrnuje 
besedy s učiteli "Nejvétši problém v re-
alizaci integrace vidi (učitelé) v celkové 
mravní devastaci pedagogů a déti, v jejich 
neschopnosti přizpůsobit se a v neochoté 
pomoci na vlastni "úkor." Vétšina učite-
lů chce délem upřímné pomoci a integ-
race se stává spiš morálním imperativem 
než racionálním rozhodnutím. 

K předešlé analýze odpovédi jc ovšem 
nutné dodat, že tyto oba názory, ve své 
podstaté tak protikladné, se vyskytují sou-
béžné v odpovédich téchže respondentů, 
to znamená, že tentý ž učitel zároveň od-
mítá integraci déti s problémy, které zná 
a kde má zkušenost s obtížností jejich 
zvládání, a zároveň vítá integraci déti 
s problémy, které nezná. Toto konstato-

váni by ncméio být chápáno jako kritika 
postojů učitelů, kteří tyto názory vyslo-
vili Spiše mi jde o upozorněni na to, že 
i když jc učitel v obou případech veden 
zájmem ditéte, může být v každém z při-

" padů tento zájem zcela jinak chápán a 
jinak interpretován 

Zajímavé je rovnéž, že všichni dotáza-
ní učitelé se viccméné obšírné a se zna-
losti véci vyjádřili k problému speciali-
zovaných třid, odpovéď na otázku integ-
race postižených nčkteři z nich nechali 
bez povšimnuti. Jc pravdépodobné, že 
i nezodpovézeni otázky vyjadřuje určitý 
názor - nejspíše rezervovanost, či neo-
chotu vyjadřovat se k problému, který 
neznám Z tohoto pohledu pak analyzo-
vané odpovédi přicházejí spiše od sku-
tečných nadšenců pro integraci, kteří jsou 
ochotni překonat obtiže pro dobrou véc a 
to může způsobit určité zkreslení. I zde 
však podle mého hraje do jisté míry roli 
onen zminény morální imperativ, proto-
že mám-li své pochybnosti o možnosti 
integrace, radéji se vyhnu odpovédi, pro-
tože odmítnuti by se mi velmi téžko vy-
jadřovalo 

Druhá analyzovaná práce, jak už bylo 
řečeno, přináší shrnuti názorů učitelů né-
kolika škol v dané oblasti, mezi kterými 
jsou základní škola, nékolik odborných 
učilišť, umélecká škola i škola pro dlou-
hodobé nemocné déti. Stupeň přijetí in-
tegrace se liši podle míry zkušenosti uči-
telů s postiženými délmi. Tak učitelé ze 
školy pro dlouhodobé nemocné a učitelé 
z učilišté, které přijímá i déti ze zvlášt-
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nich škol. sc vyjadřuji pomémé skeptic-
ky a poukazuji na nesmírnou náročnost 
práce s postiženými Jsou si také védomi 
rozdílů mezi jednotlivými typy postiženi 
a upozorňuji na specifické nároky té kte-
ré skupiny. Jejich skepsi charakteristic-
ky vy jadřuje odpovéď na otázku po mož-
nosti integrace." Myšlenka integrace 
krásná, ale v současných podmínkách se 
zdá neproveditelná " (Respondent pracu-
je s absolventy zvláštních škol.) Z téhož 
pracovišté je slyšet výhradu: "Při výbéru 
učitele, vy učujícího integrovanou třídu (je 
nutno) dbát na velice pečlivé posouzení 
osobnosti (učitele) Postižené dité potře-
buje pohodu daleko více, než dité zdra-
vé. Dokáže splnit tuto podmínku učitel 
na ZŠ? 

Naopak na školách, kde nemají posud 
přímou zkušenost s postiženými détmi. 
ale učitelé sc integraci snaží prosadit, pře-
vládá spiše optimistický názor na mož-
nosti překonat obtíže. Ty jsou zatím vi-
dény spíše v organizačních, případné ar-
chitektonických zábranách, i když i zde 
jsou si učitelé védomi nutnosti odborné 
přípravy a pomoci ze strany speciálních 
pedagogů a psy chologů. Vidíme zde tedy 
podobný obraz jako v připadé první ana-
lyzované práce. Z jedné z téchto škol po-
chází i výše citovaný názor o neochoté 
k integraci jako projevu mravní devasta-
ce. Učitelé, pracující již dlouhou dobu s 
postiženými détmi zdůrazňují spiše po-
třebu odbornosti a celý problém v mrav-
ní poloze nevnímají. 

Zdá se tedy jako by se v názorech na 

otázku integrace postižených déti střetá-
valy dva přístupy, dva odlišné motivy, 
z nichž každý má své zdroje a zdůvodné-
ni. Na jedné strané je to odpovédnost za 
naplnčni vzdélávacích cílů, které vedou 
učitele k vymezeni co ncjvhodnéjších vý-
ukových podmínek pro déti, jejichž pro-
blémy učitel dobře zná. Hraje zde tedy 
roli nejen znalost konkrétních nároků 
práce s určitým typem problémových déti, 
ale i důraz, který je stále současnou ško-
lou kladen na její vzdélávaci funkci. Tím 
jsou učitelé vedeni k uvédoméni si ná-
ročnosti úkolu a zájem ditéte je interpre-
tován ve smyslu co nejlepšího zajiSténí 
úspéšného zvládnuli Školní práce, případ-
né splnéní co nejvétší míry školou před-
kládaných úkolů a požadavků 

V druhém připadé je motivem spíše 
ochota pomoci, vřelý vztah k détem, kte-
rý je součásti obecné motivace pro uči-
telské povoláni i prosté lidská potřeby 
udélat néco pro toho, kdo moji pomoc 
potřebuje. Důraz je proto kladen na vý-
chovné působeni školy a možné potíže, 
které nejsou zatím zcela zřejmé, sc zdají 
překonatelné dobrou vůlí Přistupuje zde 
také již zminéný morální apel, obsažený 
v nutnosti pomoci postiženým détem Je 
možno s určitou nadsázkou říci, že uči-
telé zde reagují méné jako profesionálo-
vé a více jako dobři lidé. Zájem ditéte je 
z tohoto úhlu pohledu interpretován spí-
še jako nutnost vytvoření podmínek pro 
celkový optimální vývoj, spiše vývoj 
osobnosti či nékterých pozitivních rysů 
osobnosti a to pro déti zdravé i postižené 



a v perspektivě spiše životni než úzce 
školní 

Toto dvojí chápání je pochopitelné a 
každý z přístupů je v určitém smyslu při-
jatelný. Skrývá se zde však podle mého 
názoru jisté nebezpečí, a to v připadé. že 
tento dvojí přistup, dvojí motivace je pří-
tomna u jednoho a téhož učitele Jde o to, 
do jaké míry analyzuje své vlastni posto-
je, do jaké míry šije védom rozporu, kte-
rý je v nich obsažen. 

K zájmu ditéte patři i to, aby nebýlo 
zklamáno, aby nebylo stigmatizováno, 
aby se nesetkávalo s odmítáním. Je snad-
né to uznat u abstraktního postiženého 
ditéte, méné už u dyslektika, kterého má 
učitel ve třídě a u kterého vystupuje do 
popředí náročnost a zátěž, kterou jeho 
přítomnost ve třídě představuje. Je důle-
žité uvědomit si včas tuto skutečnost, pro-
tože až se ono abstraktní postižené dítě 
ve třídě objeví, vítáno a laskavé přijato, 
může se snadno stát, že pod reálnou zá-
těži, kterou bude představovat se může 
přesunout z kategorie "musi být v nor-
málním prostředí, protože mu to pomů-
že" do kategorie "musí být ve speciálním 
prostředí, protože, mu to pomůže". (Při-
pomeňme si zde pochybnost na adresu 
učitele ZŠ, zmíněnou výše.) 

Jde tedy o to, abychom ve svém nadše-
ni pro integraci ne vždy podložené sku-
tečnou znalostí náročnosti přijímaného 
úkolu, nepřivodili újmu dětem, které 

s nějakým postižením přijdou do naši tří-
dy. Pokud budeme přijímat takové dítě, 
aniž bychom znali své vlastni pohnutky, 
motivaci a možnosti, může pro nás ditě 
po čase představovat nepřekonatelný pro-
blém, k jehož vyřešeni může být nutné 
fakticky dítě poškodit jeho návratem do 
separovaného prostředí Emocionální po-
stoj. vedený spiše soucitem s postiženým 
dítětem nás může přivést až k tomu, že 
dítěti ve skutečnosti ublížíme, protože 
zjistíme, že práce s ním je nad naše sily. 

Určité shrnutí problému přináší v zá-
věru jedné z prací jeji autorka (mírné 
upraveno): "Integrace může probíhat 
úspěšné pouze za podmínek zajišťujících 
plnohodnotný vývoj postiženého dítěte 
Musí být vybrán kvalitní, lidský a citlivý 
pedagog, který bude úzce spolupracovat 
se speciálním pedagogem Jestliže nebu-
dou zajištěny podmínky sníženi počtu 
žáků ve třídě ...a zajištěn speciální peda-
gog do každé integrované školy, změní 
se postižené dítě ve škole v (pouze) po-
vinného posluchače a ublížíme mu více, 
než kdybychom ho nechali ve speciální 
škole" 

Poznámka na závěr, přestože v zájmu 
zachováni anonymity respondentů neu-
vádím jména autorek seminárních prací 
zde analyzovaných, děkuji jim za podně-
ty a zájem, který ve svých pracích proje-
vily. 


