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V současné dobé, zvláště v souvislosti 
s novým školským zákonem sc hodné dis-
kutuje o zvláštních školách Všeobecná 
tvrzeni, která se JIŽ mnoho let traduji jak 
mezi laickou verejnosti, tak mezi psycho-
logy. lze shrnout do čtyf základních bodů 
1 déti jsou do Zvš zařazovány nevhod-

né. jejich rozumové schopnosti jsou 
vétšinou slabé podprůmémé, ba dokon-
ce průmémé. a tak by ph vhodném in-
dividuálním ph stupu mély zvládnout 
výuku v ZŠ Psychologové pak dodá-
vají. že průmémé IQ žáků ZvS se po-
hybuje kolem 85 až 87 bodů, 

2. Ve Zvš jsou převážné žáci romského 
etnika. 

3. Testové výsledky romských déti neod-
povídají jejich skutečným schopnos-
tem. ty bývaji totiž vyšší. 

4 Průmémé IQ chlapců je vyšší než 
u dívek, hoši bývaji do ZvS zařazová-
ni spiše kvůli svým kázeňským než pro-
spěchovým problémům. V novéjší od-
borné literatuře se však neobjevil žád-
ný podrobnější referát, který by na bázi 
tzv. tvrdých dat tato prohlášeni potvr-
dil, či vyvrátil. 

Předkládaná studie vznikla na podkla-
du běžné denni praxe psychologa ve S PC 
ph ZvŠ, jehož hlavní náplni práce je dia-

gnostika školsky neúspěšných žáků. a po 
zváženi anamnestických ůdajů, dosavad-
ního průběhu školní docházky, ve spolu-
práci s rodiči, školou, speciálním pedago-
gem a někdy i ošetřujícím lékařem pláno-
váni jejich další školní kanéry Nutno po-
znamenat. že ve sledovaném v zorku jsou 
zahrnuty jak déti, jejichž rodiče dali sou-
hlas se vřazením do Zvš až po dlouhém 
váhání nebo opakovaném školním selhá-
ni dítěte (vícenásobném opakováni roční-
ku, kdy hrozilo reálne nebezpečí, že žák 
nebude mít s ohledem na věk a počet let 
školní docházky ukončené základní vzdě-
láni), tak děti. které sem byly zařazeny na 
výslovné a písemné přáni rodičů, a to 
i přes to, že rodiče byli informováni, že 
ani psychologické, ani speciálné-pedago-
gické vyšetřeni neukazuje na vhodnost, či 
dokonce nutnost takovéhoto řešeni. 

Pasport ikolv: Jedná sc o velkou ško-
lu sídlištního typu. V nejbližším přilehlém 
sídlišti, které je na trase metra a autobusu, 
žije početná romská komunita. Ve stejné 
budově se Zvš je i ZŠ. obé školy maji 
společné tělocvičny, hřiště a školní jídel-
nu. K. 1. 9. 1999 měla ZvS 198 žáků roz-
dělených do 21 třid (1.-9. ročník ZvŠ 
a 2 třídy pomocné školy - nižší, střední, 
vyšši a pracovní stupeň PŠ) Školu navité-



vuji i déti s kombinovanými vadami, mc/i 
nimi i jeden vozíčkář Žáků romského et-
nika je 42 (tj 21.2 %), v pomocne škole 
není ani jeden romský tak. 

Sledovaný vzorek: V letech I99Ó 2000 
bylo postupné vyšetřeno 173 žáků I -9 
ročníku Zvš a nižšího, středního, vyššího 
a pracovního stupné P$ Jednalo se 
a) o vyšetřeni déti ze Z$. které byly do-

poručeny do SPC pro slabý školní pro-
spěch či neprospěch a pote - na pod-
kladě psychologického, speciálné-pe-
dagogickeho vyšetřeni a po diagnostic-
kém pobytu - vřazeny do ZvS, 

b) o kontrolní vyšetřeni žáků Zv§ a ľ "v 
c) o vyšetřeni děti neprospívajících ve 

Zv§, u kterých se zvažov alo přeřazeni 
do PŠ 

V celé sledovane skupině bylo 110 chlap-
ců (tj. 63,86 %) a 63 dívek (tj 36,47 %). 
139 žáků (tj 80.92 %) pocházelo z vět-
šinové populace a 34(tj. 19,6%) bylo rom-
ského etnika. (Do teto kategorie nebyly děti 
zařazovány dle přesných etnografických 
pravidel, ale na základě znalosti třídního 
učitele, výchovného poradce či psycholo-
ga jejich sociokultumího rodinného záze-
mí) Složeni děti ve sledovaném souboru, 
pokud se týká pohlaví a etnického půvo-
du. zhruba odpovídalo složení žáků v celé 
škole 

Použité metody: K vyšetřeni bylo po-
užito testů W1SC UIIX a Stanfordského 
Binetova inteligenčního testu (IV. revize). 
V testu WISC lil1* bylo administrováno 
všech 10 základních subtestů a většinou 
i subtest Opakováni čišel. Vyšetřeni jed-
noho dítěte trvalo přibližně 45-60 min. 

Tento test byl použit u převážné většiny 
žáků Praxe však ukazala, že pro děti 
1 ročníku ZvS a pro některé žáky nižšího 
stupně P$ je tato zkouška příliš náročná, 
a proto byla nahrazena metodou Stanford-
ský Binetův inteligenční test Zde bylo 
prezentov áno 7-10 subtestů volených tak. 
aby byly zastoupeny všechny čtyři sledo-
vané oblasti (tj. myšleni verbálni, abstrakt -
né-vizuálni. kvantitatívni a krátkodobá 
paměť) Vyšetřeni trvalo asi 45 min. 
a u některých děti bylo nutné rozdělit jej 
do dvou částí 

Výsledky: Průměrné IQ všech tříd 
zvláštní školy bylo 72.65 se standardní 
odchylkou 11,76, v pomocné škole bylo 
5225 se standardní odchylkou (s.d) 3.91. 
Průměrné IQ chlapců bylo 73.02 (s d 
11.73) a průměrné IQ dívek bylo 71.52 ( t d 
11.30) Průměrné IQ v podskupině větši-
nové populace je 72.58 (s.d. 11,83), prů-
měrné IQ u podskupiny romských žáků je 
71.94 (s d 11.50) Další, podrobnější úda-
je lze nalézt v přiložených tabulkách 1-2. 

Testové výsledky chlapců a dívek jsou 
zhruba stejné a ani standardní odchylka od 
průměru se v obou skupinách neliší. 

Stejné tak není téměř žádný rozdíl mezi 
testovými výsledky většinové a romské 
populace Také standardní odchylka od 
průměru je v obou skupinách téměř 
stejná. 

Dalším qišténim je to, že čim vyšší je 
stupeň ZvS, tím vyšší je i průměrné IQ 
jeho žáků. Tento nález platí pro všechny 
podskupiny bez rozdílu - tedy jak pro 
chlapce, tak pro dívky, pro většinovou 
i romskou populaci (viz tabulka 3). 



Závér: Lze shrnout, že v této konkrétní 
ZvŠ jsou pfevážné déti & celkovou inte-
lektovou úrovni v pásmu lehké mentální 
retardace a v pomocné škole déti s rozu-
movou úrovni na dolní hranici lehké až 
středné téžké mentální retardace Vice jak 
75 0 o žáků totiž podalo testový výsledek 
v pásmu hlubokého podprúmém až defek-
tu dle mezinárodni klasifikace nemoci 
10. revize (viz tabulka 4) Řečeno jazy-
kem úředním, jsou to .Jáci s tako\-\mi ro-
zumowmi nedostatky pro které se nemo-
hou s úspěchem \zdélá\-at v základní iko-
le ani ve speciální zakladni ikole " Stan-
dardní odchylka od prúméru ukazuje, že 
počet výjimek (tedy déti. které by mély 
IQ výrazně nižší, či naopak výrazné vyš-
ší) neni velký a že sledovaná skupina 
i jednotlivé podskupiny jsou v podstatě 
homogenní Tyto děti tedy skutečně vy-
žaduji komplexní speciálné-pedagogický 
přistup učitele se speciálné-pedagogic-
kým vzděláním, speciální pomůcky, úpra-
vu a redukci učiva atd. 

I přes blízkost početné romské komuni-
ty tvoři žáci romského etnika zhruba jen 
pětinu žáků celé školy Alespoň pro tuto 
zvláštni školu tedy neplatí, že Romové tvoři 
naprostou většinu, nebo alespoň podstat-
nou část žáků zvláštní školy. Jejich testové 
výsledky jsou téměř shodné s testovými 
výsledky žáků většinové populace Kon-
statujeme - bez komentáře - že škola kla-
de na obé skupiny žáků stejné požadavky 
A pokud jsou tedy psychologické testy (je-
jichž výsledky jsou jen jedním, i když dů-
ležitým podkladem pro rozhodováni 
o vřazení žáka do ZvŠ) konstruovány pro 

většinovou populaci, měly by dobře predi-
kovat úspěšnost žáka ve většinové škole 
To, že obé sledované podskupiny, bez ohle-
du na své sociokultumi zázemí, dosahuji 
stejných testových výsledků (a to nejen 
v celkovém skóre, ale i ve složce verbál-
nich, percepčnich i názorových schopnos-
tí, viz tabulka 5), ukazuje, že tomu tak sku-
tečně je. alespoň ve vztahu k teoretickému, 
školnímu vzděláváni 

Obdobné je tomu i ph srovnávání chlap-
ců a dívek. Také tyto dvě podskupiny do-
sahuji shodných testových výsledků, a tak 
se nedá říci. že chlapci by byli zařazováni 
do zvláštních škol převážné kvůli svým 
výchovným problémům. Věkové složeni 
sledov ané Zvš však ukazuje na to. že jsou 
do speciální školy zařazováni dh ve na prv-
ním stupni tvoh chlapci přesné dvé třetiny 
žáků. na vyšším stupni již jen o něco více 
než polovinu. Zdá se. že obvykle klidněj-
ším a snaživějším dívenkám má škola ten-
denci dávat větší šanci, že je vice ochotná 
tolerovat jejich slabší, až slabé výkony. 

Dalším zajímavým nálezem je zlepšo-
vání testových výsledků spolu se stoupa-
jícím školním ročníkem. (Stejný trend, 
tedy vzestup testových výsledků spolu 
s věkem, byl zaznamenán i u žáků ZŠ). 
Zde nejspíše působí současně th faktory: 
Výrazněji snížené rozumové schopnosti, 
zjevné v pásmu defektu, se manifestuji 
dříve, a proto jsou tyto děti dříve zařazo-
vány do speciálních škol. A současné in-
tenzívni. speciálné-pedagogické působe-
ni spolu se zráním centrálního nervového 
systému vede k výraznějšímu rozvoji ro-
zumových schopnosti 



Tabulka 1: Průměrné IQ - jednotlivé tndv ZvS 

TWa Cetek DMcy Ho* VAt*nové 
populace Romové 

M tá M tá M ta M t d M tá 
l 62.28 11.83 54.00 64.83 11.82 62.25 1173 62,33 11.95 
1 58.91 11.71 74.00 57.82 6 89 59.50 7 16 62.39 11.45 
R 83.44 9.54 55.75 9.31 69.60 6 34 62.71 8.03 66.60 16.00 

K 62.91 11 35 64.77 6 51 71.00 12.86 68.62 10.18 66.25 13.25 
V. 71.25 8.51 68.20 9.99 73,43 6.45 72.00 6.52 70.20 10.60 

VI 71.38 1066 67.00 10.81 74.67 10.07 73,94 1066 56.00 10.16 
VI 68.73 12.35 66.43 1081 74.08 12.85 72,67 12 35 60.00 7.00 
V» 74.75 9 56 69.89 8 12 77,67 986 74,37 9 12 76.20 9.49 
K 70.31 11.25 77.83 11 12 78,72 11.24 80.31 11.25 64.00 10.93 

Celek 72.65 11.76 71.52 11.30 73.02 11.73 72.58 11 83 71.94 11.50 

M " průměr 
i .d." standardní odchylka 

Tabulka 2: Průměrné IQ - pomc na ikola 

Catak DMcy Ho* 
Pomocné 
tfUy 

M tá M tá M tú Pomocné 
tfUy 52.25 3,91 52.60 4.07 52.00 3.92 

Tabulka 3: Průměrné IQ - jednotlivé stupně ZvS 

I s lipeň 
(1 . -3 ročnfc) 

L stipeŕi 
(4-6 roirfc) 

R s Lipe A 
(7-9 rofinfc) 

M tá. M tá M tá 
C«Mi 63.40 11.16 70.40 10.45 75,63 11.42 
DMcy 59.66 8 84 70.00 9.93 74,38 11.11 
Ho* 64,73 11 52 70.38 10.18 76,19 11.82 
V6t*nové populace 62.98 10,11 69.79 10.22 76.00 11.44 
Romové 63.50 13.37 70,19 10.27 75.26 11.32 



Tabulka 4 ("ctnost > jednotlivých pásmech IQ 

Cetek DMcy Ho* VMinov* 
populace Rorrové 

Q ( % f % 1 X f * r \ 

110-101 1 0.58 1 1.58 0 • i 0.71 0 • 

100-91 7 4.04 1 1.58 6 5 45 6 4.31 1 2.94 
90-81 34 19,85 10 15.87 24 21.81 31 28,18 3 8.82 
80-71 42 24.27 n 17.48 31 28.18 36 25,39 6 17.84 
70-81 50 28.90 22 34.92 28 25.45 37 26,61 13 36.23 
60-51 29 18.73 13 20.83 16 14.54 20 14.38 9 26.47 
50-41 10 S.78 5 7 99 5 4.54 8 5.78 2 5.89 

f = počet žáků 
S • procento v podskupině 

Tabulka S: Průměrné IQ - jednotlivé sloikv 

L tlipoA 
Celek DMcy Ho* Vél* nová 

populace 
Roro ié 

Vefbátm Q 66 50 65 53 68.10 66 26 63 66 
Pertoímačni Q 66 87 65 33 68.70 65.64 68 00 
Cefcové Q 63.40 59 66 64 73 62 96 63.50 

1 slipe* 
Vertrtlr* Q 72.22 72.00 72.37 71,82 72.23 
Perfotmačni Q 72.40 71.68 73.10 71.79 72,80 
Celkové Q 70.40 70.00 70.38 69.79 70.11 

• skjpeA 
vemáh O 77.40 79 96 77,70 77.24 77,21 
Peffoonačn i IQ 78.20 76.91 77.70 77.24 77.21 

Četové Q 75.63 74.38 76.19 76.00 72.56 

Celá škola 
Verbáfrv Q 74.73 74.31 75.16 74.59 74.17 
Perfo»madni O 75.13 73.91 75.52 75,06 74.38 
Cefcové Q 72.65 71.52 73,02 72.58 71,94 
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