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INKLUZE Z BRITSKÉ PERSPEKTIVY 

Se Stephenem Huggettem rozmlouvá Jan Šiška 

Dr Stephen Huggett pracuje jako ředi-
tel odboru speciálního vzdělávání školské-
ho úřadu v hrabstvi Gloucestershire v ji-
hozápadní Anglii. Žije v něm přibližně 
550 000 obyvatel, z toho 85 000 děti škol-
ního věku. Ve srovnáni se zbytkem Anglie 
dosahují zdejší školáci nadprůměrných 
výsledků a patři z tohoto hlediska mezi tři 
nej lepši anglická hrabstvi. Oproti anglic-
kému průměru je zde více speciálních škol, 
což má svoji historickou tradici. V praxi 
to znamená omezenou podporu inkluziv-
niho vzděláváni. V roce 1999 přijalo 
hrabstvi Gloucestershire novou vzděláva-
cí politiku, která je založená na přesunu 
zdrojů ze speciálních škol do škol hlavní-
ho proudu. Cílem je umožnit většímu po-
čtu dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami vzdělávat se v běžných školách. 
V současné době navštěvuje z celkového 
počtu 85 000 žáků speciální školy 1200 
dětí, což je na anglické poměry vysoký 
hodně. 

Dr. Stephen Hugget se významně podílí 
na zavádění této diskutabilní politiky do 
praxe. Výsledkem je totiž uzavírání někte-
rých speciálních škol. Dr. Hugget vedle 
zaváděni a rozvíjení této politiky řídí 
80členný poradní tým učitelů a psycho-
logů a spravuje rozpočet asi 12 milionů 
liber. Následující rozhovor je jedním 
z mnoha, které jsme společně vedli při 
spolupráci na přípravě a realizaci evrop-

ských kurzů pro učitele během posledních 
dvou let. 

„Byly v posledních dvou letech otázky 
inkluze ve vaši práci klíčové." 

„Ano, pracovali jsme na plánu, jehož 
cílem bylo integrovat větší počet dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami do 
škol běžného typu. Znamenalo to nejen 
převést více finančních prostředků do běž-
ných škol, ale museli jsme také navrhnout 
uzavření některých speciálních škol. Jistě 
si dovedete představit následné diskuse. 
Mnoho lidí s těmito návrhy nesouhlasilo. 
Hlavními oponenty byli zcela pochopitel-
ně učitelé speciálních škol." 

„Čím argumentují odpůrci inkluze 
v hrabstvi Gloucestershire'/" 

„Jsou to dva hlavní argumenty. Za prvé 
tvrdí, že náš inkluzivní plán se vztahuje 
také na děti, které by se do běžných škol 
neměly zařazovat, protože nároky těchto 
škole vysoce převyšují jejich možnosti. 
Naším záměrem je ale určitý počet speci-
álních škol zachovat, a proto každé dítě, 
jehož potřeby nemohou být uspokojová-
ny v běžné škole, bude mít možnost na-
vštěvovat speciální školu. 

Druhý protiargument je zásadní pova-
hy a týká se práva rodičů na rozhodnutí o 
umístění svého dítěte. Pokud si přejí, aby 
dítě navštěvovalo speciální školu, tato 
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možnost by pro ně měla být dostupná. 
Odpůrci také tvrdí, že snižováním počtu 
speciálních škol rodičům toto právo na 
rozhodnutí upíráme." 

„Proč tedy nezachováte širokou nabíd-
ku speciálních škol, čímž dáte rodičům 
možnost volby a zároveň nezařazujete 
více dětí do běžných škol?" 

„Bylo by mnohem snazší, kdyby si ro-
diče mohli vždy vybrat. Pak by nebylo tře-
ba zaměstnávat lidi, jako jsem já. Problém 
je ale v tom, že pokud uspokojíme přání 
jedněch, vyloučíme druhé. Je to proto, že 
značné finanční prostředky jsou svázány 
se speciálními školami, a tím je rodičům 
upírána možnost umístit svoje dítě do běž-
né školy. Například v jedné části našeho 
hrabství jsem uzavřeli speciální školu a tím 
jsme třikrát navýšili finanční prostředky 
poskytované školám hlavního proudu. 
Faktem zůstává, že jsme některým rodi-
čům upřeli možnost umístit dítě do speciál-
ní školy. Na druhou stranu ale má více 
rodičů možnost umístit svoje dítě se spe-
ciálními potřebami do běžné školy, než 
tomu bylo před uzavřením některých spe-
ciálních škol. Výběr není nekonečný. My 
nabízíme to, co považujeme za nej lepší. 
Neexistuje jednoznačné řešení." 

„Jak je ve Velké Británii chápána in-
kluze?" 

V průběhu minulých let se v Británii 
začal stále častěji objevovat termín in-
kluze a nahradil slovo „integrace". In-
kluze zdůrazňuje aktivní účast dětí se 
zvláštními vzdělávacími pot řebami 

v učebním procesu. To znamená, že dítě 
má k dispozici dostatečnou podporu 
k tomu, aby se mohlo vzdělávat v hlav-
ním vzdělávacím proudu v běžné škole. 
Ale nejen to. Mění se i vnímavost sa-
motné instituce vůči širšímu spektru spe-
ciálních vzdělávacích potřeb. Obtížnost 
tohoto problému vyplývá právě ze změ-
ny vzdělávací instituce. Pokud by to byla 
pouze otázka přidělování více prostřed-
ků na žáka, potom by se s rostoucími 
prostředky mohla inkluze rozšiřovat. To 
se však neděje. Inkluze neznamená pou-
hé poskytování prostředků potřebným 
žákům. Znamená filozofii, postoje a or-
ganizaci. 

„Je inkluze v Británii novým fenomé-
nem?" 

Je pravda, že v posledních 20-30 letech 
diskusí o zařazování dětí se zvláštními 
vzdělávacími potřebami do normálních 
škol přibývalo. V roce 1978 vypracovala 
Mary Warnocková pro vládu velmi důle-
žitou zprávu, která vyzdvihla potřebu 
méně označovat (labelling) a kategorizo-
vat děti podle kategorií handicapů. Navrh-
la zavést termín zvláštní vzdělávací po-
třeby žáků a tyto potřeby uspokojovat 
v maximální možné míře ve školách hlav-
ního proudu. 

Výjimku by měly tvořit pouze děti, 
u kterých toto řešení zřetelně není mož-
né. Zpráva jasně uvedla, že spíš než zjiš-
ťování, do které kategorie dítě spadá, 
pomáhá přesné rozpoznání potřeb dítě-
te. Pomoc dítěti spočívá v uspokojování 
potřeb takovým způsobem, který co nej-
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méně poškozuje jeho další život. Proto 
pokud je možné potřeby dítěte uspoko-
jit v běžné místní škole, je žádoucí to 
umožnit. 

Ačkoli v uplynulých dvou až třech de-
kádách probíhala o inkluzi široká disku-
se, je nutné říci, že vývoj byl poměrně 
pomalý. Nyní je ve speciálních školách 
umístěno 1,3 % dětí, přičemž v roce 1978 
jich bylo 1,5%. Realita jako obyčejně po-
kulhává za slovy. 

„Jakjsou na tom ostatní evropské státy?" 
Počty dětí navštěvujících speciální školy 

se v evropských státech liší. Zatímco 
v Británii je to 1,3 %, ve Švédsku pouze 
0,2 %. Na druhé straně stupnice je Belgie 
se 3,5 % a Česká republika s 5,5 % . 

„Co je příčinou takových rozdílů?" 
Není lehké získat přímá data o příči-

nách, které k takovým rozdílům mezi stá-
ty vedou. Zdá se, že země střední a seve-
rozápadní Evropy častěji umísťují děti do 
speciálních škol než státy skandinávské 
a jihoevropské. Že by se tento fakt odrá-
žel pouze v odlišnostech vlastností dětí 
v těchto zemích, se zdá být nepravděpo-
dobné. Existují důkazy, které ukazují na 
pravděpodobnou závislost těchto rozdílů 
na kulturních a demografických ukazate-
lích. Studie porovnávající trendy ve 14 
evropských zemích (Evropská agentura 
pro rozvoj vzdělávání dětí se zvláštními 
potřebami 1998) ukázala neočekávaně 
vysokou souvislost mezi hustotou osídle-
ní a počtem dětí ve speciálních školách. 
V zemích s vysokou hustotou osídlení je 
dětí umístěných do speciálních škol více. 

Zajímavou výjimkou této teorie byla Bri-
tánie, která měla ve speciálních školách 
méně dětí, než by se podle hustoty osídlení 
dalo očekávat. Studie navrhla, že by tato 
skutečnost mohla mít souvislost s vlivem 
britské politiky inkluze po zveřejnění Zprá-
vy Mary Wamockové v roce 1978. 

„ To naznačuje, že umístěni dítěte do 
speciální školy souvisí jak s kulturními 
přístupy ke speciálnímu vzdělávání 
a praktickými otázkami, jako je dopra-
va, tak se samotnými zvláštními vzdělá-
vacími potřebami dítěte." 

Ve hřeje pravděpodobně celá řada fak-
torů. Ty mohou velmi záviset na vzdělá-
vacím systému běžných škol v té které 
zemi. Relativně vrstevnatý systém - jako 
např. německý nebo rakouský - má ten-
denci děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami separovat podobně jako sepa-
ruje ostatní kategorie schopností. 

Před časem proběhla Británií živá dis-
kuse o zvýšení odpovědnosti škol za vý-
sledky jejich práce. Tento fakt na druhé 
straně vystupuje jako překážka zařazová-
ní více dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami do škol běžného typu. Takové 
zjištění je důležité z hlediska pochopení, 
že inkluze má překážek více, než se na 
první pohled může zdát. Pokud chceme 
inkluzi brát vážně, musíme se nad těmito 
faktory důkladně zamýšlet. Rozvoj oblastí 
jako financování, odpovědnost a organi-
zace může sehrát klíčovou roli. 

» Vyplývají z toho tedy důsledky nejen 
pro inkluzi, ale i způsob, jakým definu-
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jeme zvláštní vzdělávací potřeby?" 
Myslím, že ano. Je totiž nutné zdůraz-

nit, že zvláštní potřeby neznamenají pou-
ze potřeby dítěte, ale zahrnují i sociální 
souvislosti, ve kterých se dítě ocitá. Stu-
peň zvláštních vzdělávacích potřeb nezá-
visí pouze na samotném dítěti, nýbrž i na 
pružnosti a podpoře, jakou může systém 
poskytnout. V jistém ohledu zvláštní po-
třeby vytváříme sami svou organizací 
vzdělávacího systému. 

„ Tyto otázky asi byly pro vás a vaši prá-
ci v Gloucestersliire v Anglii za poslední 
dva roky velmi důležité?" 

Ano, pracovali jsme na plánu, jehož cí-
lem je vřadit více dětí s mentálním posti-
žením do škol běžného typu. Znamená to 
nejen převedení mnohem více prostředků 
do běžných škol, ale i návrh na uzavření 
určitých speciálních škol. Dovedete si jistě 
představit, jakou polemiku to vyvolalo. 
Hodně lidí s těmito návrhy nesouhlasí. 
Nejhlasitěji proti návrhům pochopitelně 
vystupovali učitelé speciálních škol. 
K nim se přidávali rodiče dětí navštěvují-
cích tyto školy - z nichž někteří měli 
s běžnými školami negativní zkušenost. 
Naším problémem byla - a to je společný 
problém mnoha takových pokusů o změ-
nu-nedůvěra lidí v možnost, že by jej ich 
zkušenost s běžným vzděláváním mohla 
být jiná. Chápou nabídku vzít dítě ze spe-
ciální školy, méně jasná jsou jim alterna-
tivní řešení. V úřady, které tyto změny 
uvádějí do života, nemají důvěru. 

V hrabství Gloucestershire se nám po-
dařilo zavést nová opatření do některých 

škol a lidé se mohou přesvědčit o jejich 
efektivitě. Jak jsme si již všimli, lidé za-
čali svůj názor měnit a jak učitelé, tak ro-
diče mají v životaschopnost těchto opat-
ření již větší důvěru. 

„Domníváte se, že vývoj v oblasti slu-
žeb pro děti se zvláštními vzdělávacími 
potřebami bude měřen tím, o kolik se bu-
deme schopni přiblížit inkluzi?" 

Podle mého názoru to bude jedno 
z hlavních kritérií. Pochopitelně to záleží 
na skutečném uspokojování potřeb dětí. 
Pouhé zařazení dětí do běžné školy bez 
poskytnutí potřebné podpory by nestači-
lo. Uspokojování potřeb v podmínkách 
běžné školy záleží na vytvoření jasné před-
stavy o povaze těchto potřeb a na přesněj-
ším a pružnějším způsobu poskytování 
podpory. 

Rád bych upozornil na důležitost rozli-
šeni rétorické a skutečné změny. V uply-
nulých 10 letech se o integraci a inkluzi 
skutečně hodně hovořilo, a to především 
v Americe a západní Evropě. Vývoj změn 
však tak patrný nebyl. Studie, kterou jsem 
citoval výše, ukázala na legislativní 
a organizační vývoj od roku 1990 v mnoha 
evropských zemích, jejichž cílem je pod-
pora inkluze. Avšak údaje hovoří o malém 
pokroku ve zvyšování podílu dětí, které 
se mohly vzdělávat ve školách běžného 
typu během minulých 6 - 7 let. Autor člán-
ku se nicméně nedomnívá, že je v tuto 
chvíli na místě pesimismus, protože sou-
časné změny přinesou ovoce později. 
Odpověď přinese čas. 



„A na závěr, podílíte se společně 
s českými kolegy na evropském projek-
tu. V jaké jsme, podle vás, pozici, pokud 
se týče inkluze dětí se zvláštními vzdělá-
vacími potřebami?" 

Přestože byly mé nedávné návštěvy 
České republiky velmi zajímavé a oboha-
cující, mohu své dojmy vyjádřit pouze 
nezávazně. Váš systém příliš neznám 
a nerad bych na podkladě těch málo in-
formací, které mám, vyvozoval závěry. 

Nicméně, vaše země je ve výjimečné 
pozici. Vstupujete do nové ekonomické 
a sociální etapy a myslím, že to je ideální 
doba k přijetí radikálního inkluzivního 

směru ve vzdělávání. Z toho, co jsem sly-
šel, usuzuji, že se během příští dekády 
bude vaše země ekonomicky stabilizovat 
a budete přijímat důležitá rozhodnutí, jak 
přerozdělovat zdroje v oblasti speciálních 
potřeb. Podle mého názoru bude zapotře-
bí zpracovat analýzu přístupů a zdrojů. 
Právě z důvodu velkých změn, kterými 
vaše společnost prochází. Jsem zvědavý, 
zda se vám podaří vyhnout etapám, který-
mi prošlo mnoho západních zemí a objek-
tivně posoudit, jak nejlépe uspokojovat 
potřeby dětí. Ze zahraničí máte k dispozici 
mnoho zkušeností, chyb a slepých uliček, 
kterým se můžete vyhnout. 
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