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ve spokojeném životě, při vzdělávání i při pracovním uplatně-
ní. Vzdělání má totiž rozvinout u každého jedince maximum 
z jeho potenciálu.

( Inkluze, inkluzivní vzdělávání

Inkluze vyjadřuje na prvním místě přesvědčení, že všichni 
lidé, tedy i všechny děti, patří do jedné společnosti, že nikoho 
nemáme právo vydělovat. Inkluze ve vzdělání tedy znamená 
obecnější přístup, podle kterého mají všechny děti právo vzdě-
lávat se pospolu. Teprve na druhém místě hledáme nejvhod-
nější organizační formy vzdělávání pro každé dítě. Při uzná-
ní tohoto obecného principu se děti mají vzdělávat primárně 
pohromadě, ale pokud to není vhodné, žádoucí či možné, také 
segregovaně. Tento přístup odráží současně samozřejmý re-
spekt k jedinečnosti, uznání, že psychická variabilita, různost 
je stejně cenná jako různorodost biologická. Inkluze není mi-
litantní – život je nesmírně pestrý a v praxi vedle sebe mohou 
koexistovat různé formy vzdělávání.

Inkluze platí pro úplně všechny jedince. Podstatné je uzná-
ní a respekt k psychickým odlišnostem mezi lidmi a obecné 
respektování lidských práv. Na prvním místě je sociální spra-
vedlnost a rovný přístup ke vzdělání. Nemám za to, že nut-
ně musíme pokládat za úžasné všechny varianty, ve kterých 
se člověk vyskytuje (každý z nás má ovšem poněkud odlišné 
preference), nicméně respektovat a přijímat bychom je měli 
všechny bez výhrad, tedy bez ohledu na vlastní náklonnosti.

Je zcela nepřijatelné, aby odborníci (kterými učitelky mateř-
ské školy jsou bez diskuse) varianty, které osobně nepřijímají, 
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odmítali i ve své práci. Jestliže např. tato společnost akceptuje, 
že dítě mohou vychovávat stejnopohlavní páry, nelze souhlasit 
s tím, když učitelka mateřské školy narušuje přesvědčení dí-
těte v takové rodině tím, že proti jeho přání i proti přání obou 
rovnocenných mužských vychovatelů označuje jednoho otce 
za tátu, zatímco druhého za kamaráda. Jestliže snad neví, jak 
je má pojmenovávat, není nic jednoduššího než se zeptat do-
spělých. Podobně někteří psychologové odmítají zabývat se 
žádostmi rodičů, kteří chtějí své dítě vzdělávat doma. Nejsou 
k dispozici žádné doklady od nás ani ze světa pro to, že by do-
mácí vzdělávání škodilo, takže pro odborníka neexistuje žádné 
rozumné vysvětlení pro jeho principiální odmítání.

Je zřejmé, že tyto nejobecnější principy inkluze je nutné 
převést do podoby konkrétnější. Znamená to, že prvotně volí-
me společné vzdělávání a teprve sekundárně v případě potře-
by je možné zvažovat segregaci. Zavrhovat zcela segregaci však 
neodpovídá našim aktuálním reálným možnostem a pravděpo-
dobně ani budoucnosti. V některých případech totiž neumíme 
zatím zajistit v běžné škole vhodné podmínky pro jedince s ur-
čitým postižením nebo se speciálními potřebami. Někdy však 
také sami rodiče mají přání začlenit své dítě do skupiny vrstev-
níků se stejným postižením. Vzhledem k tomu, že rodiče mají 
rozhodující zákonnou i faktickou odpovědnost za dítě, měli 
bychom takové přání respektovat a vytvořit vhodné speciální 
plně nebo částečně segregované prostředí. U některých dětí by 
se vzdělávání v nehomogenní skupině zcela míjelo účinkem, 
protože vyžadují prakticky stoprocentní individuální péči.

Inkluze se také nemusí naplňovat v podobě buď, anebo. 
Děti mohou být pospolu veškerý čas nebo jen dílčí úseky dne. 
Existují činnosti přístupné prakticky všem dětem, zatímco pro 
jiné je žádoucí vytvářet úzce homogenní skupiny. Není zcela 
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vhodné pro rozvoj dítěte, když je nuceno celou dobu být v pří-
tomnosti stejných dětí. Heterogenní skupiny jsou nepochybně 
vynikající, na druhé straně dítě i jeho rodiče mohou být vděční 
za setkávání se specificky definovanými vrstevníky. Pro řadu 
dětí je po určitou dobu žádoucí při vzdělávání samota, tedy 
izolace od rušivých vlivů okolí, a tedy i vrstevníků.

Inluze je primárně záležitostí hlavního proudu školství. 
Pokud budou žáci v základním vzdělávání úspěšní a spokojení, 
nebudou jejich rodiče a koneckonců ani učitelé běžných tříd 
usilovat o přeřazení do jiného typu školy. Je absurdní předsta-
va, že by samotní pedagogové speciálních škol (nebo základ-
ních škol praktických) mohli v základním školství nastavit 
takové podmínky, které by jim přiváděly žáky. Je však logické, 
že hájí význam své práce, když se za léta prokázala její užiteč-
nost. Můžeme pokládat za farizejství, když jsou právě oni spolu 
s pracovníky poraden obviňováni z toho, že způsobují problé-
my se segregací.

Inkluzi mají tedy podstatnou měrou v rukách učitelé běž-
ných škol. A samozřejmě i rodiče. Tato myšlenka má obecnější 
dopad – platí jak pro speciální školy, tak pro víceletá gymnázia 
a koneckonců i pro odklady školní docházky.

Při rozhodování vždy zvažujeme přínosy a zápory každé 
varianty pro samotné konkrétní dítě, pro jeho rodiče, ale i pro 
ostatní děti ve třídě a pro učitele. Duševní zdraví a pohoda uči-
tele je totiž rovněž důležitá.

Nikdy také nesmíme zapomínat na to, že vedle jedinců se 
speciálními vzdělávacími potřebami existuje ještě mnohem 
početnější skupina jedinců intaktních, kteří mají ve skutečnos-
ti také speciální vzdělávací potřeby, byť nejsou takto oficiálně 
označeni. Při respektování potřeb jedince postiženého ne-
smíme neuspokojovat, nebo dokonce nerespektovat potřeby  
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intaktních dětí. Existuje úvaha, že přítomností žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami dochází k obohacování všech ostat-
ních žáků a že učiteli neschází čas ani energie na jejich výuku.

Přestože nepopírám přínosy soužití všech dětí (stejně by-
chom ovšem mohli argumenovat ve prospěch věkově nehomo-
genních tříd i v základní škole), jde spíš o přání, které je otcem 
myšlenky. Individuální přístup je vždy výrazně náročnější.

Vyvážit poměr času a energie věnované dětem se speciální-
mi vzdělávacími potřebami a jedincům intaktním je totiž velmi 
složitá záležitost i za optimálních podmínek. Všechny uváděné 
výhody inkluzivního vzdělávání se mohou změnit v opak, když 
se učitelce nepodaří vysvětlit rodičům všech dětí důvody, kte-
ré vedou k integraci, nebo když pro integraci nemá přiměře-
né podmínky. Děti obvykle nemají s postiženými dětmi žádné 
problémy a velmi rychle si zvyknou. Na druhé straně to nesmí 
vést ke zjednodušenému závěru, že je tedy vždy všechno auto-
maticky v pořádku, když integrujeme.

Přes všechno uznání důležitosti podmínek pro inkluzi, ne-
mohu akceptovat námitky některých učitelů vůči přijetí žáka 
se speciálními vzdělávacími potřebami s argumentem, že ne-
mají speciálněpedagogické vzdělání. V tomto případě nezbývá, 
než aby si je co nejrychleji doplnili. Není nutné vždy absolvovat 
formální vysokoškolské vzdělávání. Požadavek celoživotního 
vzdělávání totiž neplatí jen pro žáky, ale zejména pro učitele.

( Inteligence

Úroveň kognitivních předpokladů (především inteligence) je 
pokládána za klíčovou charakteristiku při předpovědi před-
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pokladů dítěte pro formální vzdělávání, a tedy i pro hodnocení 
jeho budoucích výsledků vzdělávání. Z poradenské zkušenosti 
i z výsledků výzkumů je však zřejmé, že jde sice o velmi důleži-
tý, nicméně ne jediný faktor podílející se na vzdělávací výkon-
nosti dítěte.

Vzdělávací výsledky jsou ovlivněny i studijní vytrvalostí, 
množstvím času, věnovaného učení, motivací, podporou ze 
strany dospělých, přiměřeností nároků, zdravotním stavem 
dítěte. V některých případech působí tyto charakteristiky sil-
něji než samotná inteligence. Velmi důležitá je dlouhodobá 
adekvátní podnětnost prostředí, ve kterém dítě žije. Do určité 
míry mohou tyto okolnosti kompenzovat nedostatečné před-
poklady v kognitivní oblasti, nebo naopak způsobit, že původ-
ní dobré schopnosti poněkud „zakrní“.

Například podnětová deprivace zejména v nejranějších 
stadiích vývoje dítěte může způsobit obtížně napravitelné ško-
dy (viz Imprinting). Naproti tomu podnětová bohatost (daná 
např. vzděláním a zájmem rodičů) dovede dítě k výraznějšímu 
rozvoji a s větší pravděpodobností také k lepším kognitivním 
schopnostem i vyššímu vzdělání.

Tato závislost vzdělání dítěte na úrovni vzdělání rodi-
čů a s ní spojené podnětnosti rodinného prostředí a zájmu 
o vzdělání dítěte je patrná zejména v České republice. Děti 
vzdělanějších rodičů dosahují výrazně lepší výsledky při vzdě-
lávání a usilují o vyšší vzdělání. Tato tendence vypovídá o tom, 
že české školství není příliš efektivní při překonávání méně 
příznivého působení rodinného prostředí. Je zřejmé, že tato 
okolnost představuje značnou výzvu i pro učitelky v mateř-
ských školách.

Jestliže je prokázané, že inteligence silně souvisí se školními 
výsledky, mnohem méně je jasné, jak dobře dokáže předpovědět 
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fungování dítěte v dospělosti. V tomto případě je zřejmé, že 
úspěšnost dospělých nabývá tolika forem, že není možné, aby 
byly dány pouze jednou složkou osobnosti, tedy výlučně jeho 
kognitivními schopnostmi. Takže se pak může stát, že domi-
nující v dospělém životě konkrétního člověka je tzv. sociální 
nebo emoční inteligence, tvořivost, pohybová výjimečnost, 
trpělivost a vytrvalost, vynikající psychická odolnost apod., 
ovlivňující jeho úspěšnost v soukromém životě i v zaměstnání, 
zatímco klasické kognitivní schopnosti, které zjišťují klasické 
testy inteligence a které preferuje klasické školní vzdělávání, 
nehrají takovou roli.

V současné době (již přibližně osmdesát let) neoznačuje 
inteligenční kvocient absolutní hodnotu schopností dítěte, ale 
pouze jeho pořadí ve skupině vrstevníků. Na základě výsled-
ků IQ lze pouze konstatovat, že dítě X má lepší výsledky než  
dítě Y. Z absolutní hodnoty IQ však nelze jednoznačně odvo-
dit výsledky v základní škole nebo schopnost studovat např. 
střední nebo vysokou školu.

Šetření navíc ukazují, že v průběhu doby se mění populační 
výkony v testech inteligence – během deseti let jde o průměr-
ný nárůst přibližně o 3 body. V této souvislosti se mluví o tzv. 
Flynnově  efektu. Po padesáti letech se počtem vyřešených 
úkolů jedinec s tehdejším nadprůměrným výsledkem dostává 
do dnešního průměru. A naopak výsledek potřebný k dosaže-
ní dnešního alespoň podprůměrného IQ by byl v minulé době 
průměrný. Je velmi pravděpodobné, že jde o následek vše-
obecně vyšší podnětnosti dnešního prostředí věnované dětem 
(možná i kvalitnější stravy, lepší zdravotní péče) ve vyspělých 
společnostech.

I vzhledem k této možné rozmanitosti bychom měli velmi 
zdrženlivě formulovat odsudek vysokých počtů maturantů 
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a vysokoškoláků, který podporujeme argumentem, že na stu-
dium nemají schopnosti, a odkazujeme se na Gaussovu křivku 
normálního rozložení inteligence. Opakuji, že tato křivka odrá-
ží pouze rozdíly ve výsledcích testů jednoho druhu inteligence 
mezi jednotlivci, nikoli její absolutní úroveň.

Je zřejmé, že existuje dál nepatrná část populace, která je 
z tradičního pohledu skutečně nevzdělavatelná nebo dosáhne 
jen minimální úrovně vzdělanosti, ale tento fakt minimálně vy-
povídá o zbytku populace.

Nelze rovněž vyloučit, že kognitivní výkonnost není ovliv-
něna jednou jedinou inteligencí, ale více druhy schopností. 
Takže pak může mít jedna škola částečně odlišné akcenty v po-
žadavcích od školy druhé, čímž se mohou rozšířit počty těch, 
kteří při vzdělávání uspějí. Nebo jinak řečeno, dítě může v jed-
né školce docela uspět, zatímco v jiné nebude požadavky příliš 
zvládat.

Vzhledem k tomu, že vidíme, že výsledky v testech inteli-
gence jsou ovlivnitelné zejména podnětností prostředí, a tedy 
přiměřeným a systematickým zatěžováním, současně však 
máme za to, že určité intelektové předpoklady si dítě přináší 
na svět, využívá psychologie někdy rozdělení na fluidní (zjed-
nodušeně řečeno vrozenou) a krystalickou (podmíněnou pro-
středím) inteligenci. Tento konstrukt nás vede např. k výroku: 
Díky prostředí jsou jeho aktuální výkonnost i schopnosti snížené, 
ale vrozená inteligence je velmi dobrá. Jsem přesvědčený, že 
dnes bychom měli volit opatrnější vyjádření. Působení pro-
středí zejména v útlém věku může mít trvalejší následky (viz 
Imprinting). Podobně opatrní bychom měli být, když tvrdíme, 
že někdo nemá schopnosti zvládnout konkrétní stupeň vzdě-
lání. I když si dnes nemyslíme, že jsme s to poručit dešti větru, 
tak síla prostředí je větší a trvalejší, než jsme ochotni připustit.
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Jestliže připustíme, že inteligence je ovlivnitelná prostře-
dím, měli bychom usilovat o její rozvoj u každého dítěte jak na 
úrovni rodiny, tak školského systému. Měli bychom se oriento-
vat na ty zdroje poznatků, které posouvají metody ovlivnění dí-
těte. Současně bychom měli přednostně rozvíjet ty myšlenko-
vé operace, které přesahují pouhé osvojování znalostí. I když 
v předškolním (dětském) věku je i to velmi důležité. Zejména 
děti, které přicházejí z prostředí, které nabízí jen omezenou 
škálu podnětů, mají nedostatky i ve znalostech. Bez ohledu na 
to, jestli jsou opodstatněné koncepty rozmanitých inteligencí, 
měli bychom u dítěte rozvíjet i emoční, sociální, pohybovou 
a uměleckou oblast.

( Intervence

Konstatování, že dítě má vzdělávací nebo výchovný problém, 
jeho pojmenování příslušnou diagnózou, a dokonce i údajná 
znalost příčin těchto problémů bývá v psychologické nebo pe-
dagogické oblasti, na rozdíl od medicíny, obvykle nedostačující 
pro nalezení efektivní pomoci.

Přestože mnozí odborníci jsou ještě dnes přesvědčeni 
o tom, že stanovení přesné diagnózy má klíčový význam i v ob-
lasti psychických nebo edukačních problémů, osobně o tom 
pochybuji již dlouhou dobu. Rozdíly uvnitř jedné diagnostické 
kategorie jsou totiž obrovské. Navíc, na rozdíl od medicínských 
diagnóz (s výjimkou části psychiatrických), jsou diagnózy, kte-
ré zasahují do oblasti psychiky, konstrukty bez zatím jedno-
značně identifikovatelné příčiny. Stále více jsou přidělovány na 
základě projevů, chování a délky trvání těchto problémů. Fakt, 

Abeceda pro učitelky.indd   96 16.12.15   13:34




