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ÚVODEM
Předkládaná pracovní příručka vznikla v rámci projektu Cesta
k inkluzi:
od
segregace
k pozitivní
diverzitě
ve
školství
CZ.1.07/1.2.00/47.0008 s primárním cílem transformovat složitost
dvou odborných monografií Determinanty inkluzivního vzdělávání
dětí s ADHD a Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty do
uživatelsky vstřícnější podoby z hlediska cílové skupiny projektu.
V tomto duchu komentuje význam jednotlivých kapitol obou
odborných publikací, upozorňuje na přínosy, které text nabízí a uvádí
varianty možného využití a práce s textem.
Její hlavní smysl tkví v přiblížení možností, které nabízí obě výše
uvedené monografie všem aktérům procesu inkluze – zejména však
ředitelům regionálních škol a jejich učitelům – konfrontovat vlastní
představy, názory, postoje, motivy, hodnoty apod. spojené
s problematikou inkluzivního vzdělávání se statisticky prověřenými
fakty, které přinesla triáda výzkumných šetření, realizovaných
v období trvání projektu.
Ke každé kapitole výše uvedených dvou monografií přináší tato
pracovní příručka stručný komentář s návodem, jak s danou části
pracovat (indikováno ŘO CERA MŠMT).
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ČÁST I
VÝZKUMNÝ POHLED NA INKLUZI A JEJÍ
DETERMINANTY
Předností této monografie o šesti kapitolách je její celostní přístup,
v němž se snaží o uchopení reality inkluze v zásadních souvislostech.
Zacílení na ředitele regionálních škol je doplněno kontexty, které nelze
pominout při objektivním přístupu k možnostem faktické realizace
inkluze v českém vzdělávacím prostoru. Publikace upozorňuje
zejména na logiku paretovského optima (Stiglitz, 1997), které vnímá
jako zásadní k posuzování správnosti právě probíhajících procesů
inkluze.
Z tohoto titulu nelze přistupovat k ředitelům regionálních škol a k
jejich učitelům jako k těm, kteří v procesu inkluze selhávají, či kteří
dokonce selhávají jako jediní. Jsou pouze jedněmi z četných aktérů v
procesu inkluze, kteří se s ní musejí vypořádat tváří v tvář
v každodenní praxi, tj. činit konkrétní rozhodnutí a opatření. Publikace
jim tak poskytuje oporu v řadě otázek (viz výzkumné části) a je
současně výzvou pro všechny další aktéry, s nimiž úspěšnost inkluze
souvisí, a kteří zpravidla svůj díl odpovědnosti přehlížejí.
Vytvořená monografie nenabízí jednoduché návody školám (autoři
pochybují o jejich smysluplnosti), ale přináší výsledky mapování
a) názorového spektra jejich 475 kolegů - ředitelů ze všech krajů ČR;
práce tak nabízí jedinečnou příležitost komparativního srovnání
výsledků statistického šetření bariér inkluze a potřeb škol z toho
vyplývajících s individuální situací každého konkrétního ředitele
školy; v tomto případě doporučujeme věnovat pozornost třetí
kapitole publikace, v níž cílová skupina ředitelů může porovnáním
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zjistit, zda se nachází nad či pod průměrem, případně že názorově
splývá s průměrem výsledků provedeného statistického šetření,
b) shody v přístupu jejich 64 učitelů a 18 expertů v oblasti učebních
strategií, tj. nebylo rozdílu mezi tím, jaké strategie považovali za
efektivní učitelé – praktici a experti – teoretici; tato skutečnost
vypovídá o učitelích jako o odbornících na svém místě,
c) metakognitivní rozvinutosti 439 žáků pátých tříd základních škol
(komparace skupiny s diagnostikovanou specifickou poruchou
učení a bez ní); práce poskytuje materiál k zamyšlení nad
metodami pedagogické práce, která může významně posouvat
schopnost kognice nejen u žáků většinového proudu, ale i u žáků
s handicapy.
Publikace nabízí výsledky provedeného výzkumu široké veřejnosti, jak
k porovnání s teoretickými předpoklady inkluze, tak k porovnání s cíli
a s procesem inkluze vedeným v praxi českých regionálních škol. Jde o
výsledky, které v sobě nesou objektivní sdělení bezprostředních
aktérů inkluzivního vzdělávání – ředitelů škol – a jako k takovým by
k nim mělo být přistupováno. Co je řečeno, mělo by být i slyšeno. Je to
první krok k tomu, aby slyšenému mohlo být porozuměno a na základě
toho mohlo být konáno.
Monografie s názvem „Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty“
vznikla v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní
diverzitě ve školství, reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který byl
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
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FENOMÉN INKLUZE - IDEOVÝ ZÁKLAD
VERSUS ŠKOLNÍ REALITA
První kapitola shrnuje hlavní ideová východiska procesu inkluzivního
vzdělávání (Helus, 2007). Nabízí ředitelům škol dva aplikační modely
inkluzivního prostředí (Knoster, 2000; Ainscow 2005), ke kterým je
možné v praxi inklinovat při zvyšování míry inkluzivity školy. V obou
případech je jako klíčový faktor zdůrazněna kooperativnost a
sdílnost pracovníků školy, kteří by ideálně měli tvořit kompaktní a
činorodý tým. Z toho vyplývá jednoznačné poselství: provádět
personální politiku školy s maximálním důrazem na kompetence
všech zaměstnanců školy (zejména na jejich odborné, lidské,
manažerské, sociální) a minimalizovat nepříznivý dopad vnějších vlivů
(zejména nedostatku financí, legislativní nedostatečnosti, zásahů
zřizovatele).
Cílové skupině je nabídnuta polemika nad atributy Finkovy (1992)
antinomie (konfliktů), s nimiž je nutno při inkluzivním vzdělávání
počítat, tj. pedagogický kolektiv v čele s ředitelem školy by se měl
ujednotit v praktických přístupech k řešení všech šesti uvedených
kolizí. Současně kapitola poskytuje ředitelům návod, v jakém ohledu
by měli znát strukturu všech svých zaměstnanců, zejména členů
učitelského sboru. Uvedená typologie dle kritérií vědět-umět-mocichtít umožňuje ředitelům vytipovat nejslabší článek kolektivu a
následně pracovat na jeho posílení. Z hlediska závažnosti uvedených
kritérií analyzuje publikace podrobněji motivaci a zájem jako zdroj
chtění, a to nejenom se zřetelem k žákům v inkluzivním vzdělávání, ale
rovněž se zřetelem ke všem dalším aktérům ovlivňujícím úspěšnost
procesu inkluze. Zde je obsažena největší výzva pro ředitele škol:
učinit maximum v rámci možné motivace svých zaměstnanců
v reálných podmínkách, které jsou vzdáleny teoretickému optimu.
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KLÍČOVÍ HRÁČI INKLUZE
Druhá kapitola v rámci systémového pojetí výchovy a vzdělávání
rozebírá obsah jednotlivých vrcholů didaktického čtyřúhelníku.
Přednostně se zaměřuje na pozici učitele (KDO, JAK) a jeho interakci
s žákem/studentem (KOHO), na význam blízkého i vzdálenějšího okolí
(KDE) a výběrově na kurikulární obsahy (CO). Jejich význam a roli
z hlediska inkluze zasazuje do kontextu společenských změn
uplynulého čtvrt století a poskytuje ředitelům škol věcné a
objektivně průkazné argumenty pro vyjednávání zejména v
otázkách:
a) ekonomického zajištění náročného procesu inkluzivního
vzdělávání,
b) kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu
inkluze,
c) efektivity proinkluzivně nastaveného vzdělávání dle výzkumů
PISA a PIRLS,
d) posunu hodnotové orientace české společnosti, tedy i žáků a
studentů regionálních škol, (stejně tak jako jejich učitelů a
ředitelů apod.),
e) spolupráce školy s rodinou a vymezení jejich pravomocí a
odpovědností,
f) vztahu ředitele a zřizovatele školy a zásad jejich kooperace.

BARIÉRY A PŘEKÁŽKY INKLUZE OČIMA
ŘEDITELŮ – VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ I
Ve třetí kapitole najdou ředitelé kompletně statisticky vyhodnocené
výsledky výzkumného šetření, které se uskutečnilo na přelomu roku
2014 a 2015 na vzorku 475 ředitelů z celého spektra regionálních škol
ČR. Jde o dostatečně reprezentativní vzorek na to, aby si všichni
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čtenáři udělali jasnou představu o vnímání probíhajícího procesu
inkluze vrcholovým managementem škol zejména v kontextu bariér a
překážek, které musí překonávat, objektivních a subjektivních
nedostatků, s nimiž se musí potýkat, názorů a představ o účinných
nástrojích inkluze.
Tuto část publikace provází řada přehledných grafických zobrazení,
které umožní ředitelům (kteří se do výzkumu zapojili i dramatické
většině těch, kteří tak neučinili) najít tzv. „svoji“ skupinu a
konfrontovat předložené výsledky výzkumu s konkrétní situací či
problémem řešeným na dané škole. Ředitelé se tak mohou ubezpečit,
že nevybočují z většinového pojetí, či zda je tomu právě naopak. Ani
jedno ani druhé nemusí být posuzováno negativně, naopak, vždy záleží
na kontextu.
Například, pokud působí ředitel ve vyšším územně správním celku
NUTS 2 Střední Čechy, zjistí v této kapitole, že jde o region s nejnižší
mírou zapojení do realizovaného průzkumu. Z tohoto faktu lze např.
dedukovat nejnižší míru zájmu, tj. i ochotu se do procesu inkluze
zapojit, řešit problémy s ní spojené a inkluzi v praxi prosazovat.
Naopak, v případě ředitele z regionu Severovýchod, z něhož bylo do
výzkumu zapojeno největší procento ředitelů, lze uvažovat řádově
vyšší ochotu a zájem. Víc než pro cílovou skupinu ředitelů je ale tato
informace zajímavá např. pro MŠMT, neboť signalizuje odlišné
preference a hodnotovou orientaci představitelů škol podle regionů.
Pokud má školská politika regionální rozdíly minimalizovat a nikoli
prohlubovat, jde o podnět hledat odpověď na otázku, proč tomu tak je,
a dle objektivně zjištěných příčin pak konat.
Obdobných podnětů obsahuje kapitola celou řadu, např.:
 Ředitelé s nejkratší (do 10 let) a nejdelší pedagogickou praxí
(nad 36 let) se do výzkumu zapojili v nejmenší míře. Lze
dedukovat, že s těmito dvěma kategoriemi je nutné v kontextu
inkluze pracovat odlišně, než s jejich kolegy, kteří pedagogicky
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působí 11 – 35 let, a kteří projevili řádově vyšší zájem o proces
inkluze a jeho prosazování v praxi.
Ředitelé vykonávající manažerskou funkci nejdéle (více než 23
let) se zapojili do výzkumu v nejmenší míře. Lze dedukovat, že
práce s nimi bude z hlediska inkluze daleko obtížnější, než
s jejich kolegy, kteří působí ve funkci kratší dobu.
Cítí-li se čtenář – ředitel jako osoba plně vytížená sháněním
dodatečných
finančních zdrojů
k zajištění efektivního
inkluzivního vzdělávání, potvrdí si, že jeho kolegové většinově
rovněž vnímají tuto potřebu jako dominantní. Její uspokojení jde
ale na úkor času věnovaného odborným, personálním či jiným
potřebám školy.
Odmítá-li čtenář – ředitel realizaci inkluze na své škole, najde
informaci, že patří k devíti procentům respondentů, kteří
s inkluzí nechtějí mít nic společného. Je třeba se tedy ptát, proč
takto téměř desetina ředitelů reaguje, stejně jako je třeba hledat
odpověď na otázku, proč některé děti nerady chodí do školy.
Pokud čtenář – ředitel působí na škole v malé obci (do 3 tisíc
obyvatel), s největší pravděpodobností potvrdí, že aktivně a
tvořivě s jinakostí na škole pracují, protože jim nic jiného
vzhledem k lokalitě nezbývá (vesnická škola, malotřídní škola,
vyloučená lokalita). V publikaci zjistí, že patří k desetině
respondentů, kteří se takto vyjádřili.
Jestliže se čtenář – ředitel domnívá, že bez vstřícné spolupráce
rodičů není schopen efektivní inkluzi na škole realizovat, bude
mu oporou zjištění, že jednoznačně a kategoricky takto reagovalo
86 % jeho kolegů zapojených do výzkumu. Řešení uvedené
situace, bohužel, leží mimo jeho dosah.
Pokud ředitel přistupuje z hlediska užití nástrojů efektivní
inkluze důrazněji k sociálně handicapovaným než ke zdravotně
handicapovaným, může si ověřit, že se jedná o objektivní
tendenci a nikoli subjektivní odchylku. Nadpoloviční většina
jeho kolegů se ve výzkumu totiž vyjádřila kategoricky pro jejich
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povinnou docházku do mateřských škol a fixaci sociálních dávek
na docházku a prospěch ve škole.
Výše uvedené příklady zdaleka nevyčerpávají zjištění nashromážděná
v této kapitole a lze jen doporučit zájemcům, aby se s nimi seznámili,
případně porovnali svoji pozici, názory a postoje se zde uvedenými
tendencemi a souvislostmi. Toto jim umožní vyhodnotit, k jakému
proudu z hlediska otevřenosti školy inkluzi náleží. Zda zcela běžně
realizují to, co publikace popisuje, tj. patří k progresivnímu proudu,
pouze neoznačovali svá opatření a konání jako proinkluzivní. Zda patří
k proudu, který dosud nemá mnohačetné zkušenosti s inkluzí, ale
v dílčích případech vychází vstříc. Zda patří k proudu zdrženlivých či
dokonce rezistentních škol v kontextu inkluze.
V každém případě poskytuje tato kapitola dobrou příležitost
k vnitřnímu auditu školy z hlediska zejména subjektivních překážek
inkluzivního vzdělávání. Prostor, ve kterém mají školy šanci pozitivně
ovlivnit proces inkluzivního vzdělávání, je sice značně omezen, ale
přesto existuje. Je třeba, pokusit se ho smysluplně vyplnit. Předložený
výzkum nechť je k tomu inspirací.

CESTA K EFEKTIVNÍ EDUKACI:
IMPLEMENTACE METAKOGNITIVNÍCH
STRATEGIÍ
Čtvrtá kapitola poskytuje ředitelům škol informaci o různorodosti
pojetí efektivity ve vzdělávání (Průcha, ed., 2009) a upozorňuje na
osm položek, které je třeba při výuce zajistit, aby bylo možno
z procesního pohledu označit ji za efektivní. Jedná se o podmínky
nutné, jejichž naplnění napomáhá (učitelům stejně tak jako žákům)
uvědomění si svébytnosti svého poznávacího procesu a řízení změn
v jeho průběhu tak, aby přínos byl pro každého jedince maximálně
15

možný, tj. optimální. Tuto metakognitivní strategii (Prins, Veenman,
& Elshout, 2006) lze vnímat jako paralelu k úspěšnému
autoregulovanému učení.
V textu se zdůrazňuje, že žák daleko více chápe příslušnou látku,
jestliže výuka řeší významněji otázky typu „jak jsi dospěl k cíli“, „proč
je to právě takto“, než výuka, která je příliš zaměřena pouze na výstup:
„máš dvojku, tohle je špatně“. Role ředitele – jako prvního mezi svými
učiteli – spočívá v zavedení, praktikování a v preferenci těch
vyučovacích metod na škole, které odrážejí principy metakognice. Je
to právě ona, která dokáže kompenzovat deficit v oblasti obecné
inteligence, nebo nedostatky znalostí potřebných k právě řešenému
úkolu (což text na odkazovaných výzkumech objektivně dokladuje).
Jako názorná demonstrace může posloužit tzv. podvojný deník,
v kterém je žákovi nebo skupině žákům předložen určitý text, ve
kterém mají např. vyhledat 4 nejdůležitější body. Taková instrukce
může vést k povrchnímu přístupu některých žáků, kteří vyberou 4
informace, „body“, bez hlubšího zamyšlení jenom pro to, aby měli práci
rychle za sebou. Tento v praxi velmi častý jev lze z velké části
podchytit prostým doplňujícím úkolem – „proč jsi vybral právě tento
bod?“ – s důrazem na kontext zdůvodnění proč. Přijatelnost
zdůvodnění ze strany učitele je pak zásadní pro zpevnění u žáka pro
jeho budoucí úkoly. Spokojí-li se např. učitel s argumentací „je to
důležité, protože …“, nejde o ideální zpevnění, naopak v kontextu:
„…jelikož v minulé hodině jsme si říkali …“ nebo „v jiném předmětu
jsme četli …“) dává žákům šanci „metakognici vidět“. Když učitel
zpřístupňuje své myšlenkové obsahy, když zprostředkovává svoji
vnitřní řeč při řešení nějakého úkolu, mohou žáci postup napodobit,
např. ve skupinové práci před svými spolužáky. Má to výzkumně
potvrzený dopad na rozumový jejich rozvoj, nehledě na sociální učení,
učení toleranci, pochopení, že ne každý musí uvažovat stejně jako já
(leč stejně smysluplně a věcně), učení argumentaci, apod.
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Na první pohled patrné „zdržení“ během výstupů žáků
zpřístupňujících své myšlenkové pochody, diskuze o hodnocení
postupu spolužáků či sebereflexe uvažování žáka samotného apod. má
ve skutečnosti daleko vyšší kvalitativní dopad na celkový rozvoj složek
žákovi osobnosti, rozumovou nevyjímaje.
Na pozadí výše uvedeného jsou v této části publikace uvedeny vybrané
metakognitivní strategie. Na příkladu čtení s porozuměním jsou pak
popsány základní milníky jejich užití ve školní praxi.

ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ
METAKOGNITIVNÍCH ZNALOSTÍ:
KVALITATIVNÍ STANDARD – VÝZKUMNÉ
ŠETŘENÍ II
V této kapitole najdou ředitelé výsledky výzkumného šetření,
zaměřeného na rozvinutost metakognitivních znalostí v oblasti čtení u
žáků pátých tříd základních škol. Výzkumně (Neuenhausová, 2011)
zde bylo na více než čtyřech stech žáků zjišťováno, zda prospěch
žáků s individuálním vzdělávacím plánem (na základě
diagnostikované specifické poruchy učení) a žáků bez IVP vzájemně
souvisí. Žáci přitom vyhodnocovali kvalitu a použitelnost té které
metody při zvládání daného úkolu. Hlavním cílem bylo zjistit, do jaké
míry jsou žáci schopni při úlohách různého typu rozpoznat, který
postup (strategie) je nejvhodnější (tj. nejefektivnější). Jednalo se o
aplikační ověření metodiky PISA z hlediska vhodnosti
inkluzivního vzdělávání na bázi metakognitivních strategií.
Ředitelé zde tak mají jedinečnou příležitost seznámit se
s objektivními výsledky, které na vzorku žáků z českého
vzdělávacího prostředí ukazují, že
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 žáci s SPU dokáží o svém přemýšlení uvažovat stejně tak jako
žáci bez SPU; to se projevilo např. při čtení s porozuměním
(nebyly statisticky významné rozdíly); uvedené znamená, že SPU
nemá vliv na strategické uvažování žáků,
 neexistují statisticky významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
z hlediska dosažené úrovně metakognice, tj. obě skupiny žáků
jsou zhruba stejně metakognitivně rozvinuté či nerozvinuté,
 byla prokázána souvislost mezi metakognitivní rozvinutostí žáků
a jejich prospěchem, tj. učitelé oceňovali úroveň metakognice
svých žáků klasifikací (ať už ji vědomě rozvíjeli či nikoli),
 byla potvrzena závislost mezi výší skóre v testu čtení
s porozuměním PIRLS a školním hodnocením z českého jazyka a
literatury,
 nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v úrovni
metakognitivní rozvinutosti mezi žáky s SPU a s žáky bez SPU. Tj.
specifická porucha učení není handicapem, který by
znemožňoval rozvoj metakognice těchto žáků. Rozvoj
metakognice naopak pomáhá těmto žákům překonat obtíže
spojené se SPU.
Dále by ředitelé měli vzít na vědomí, např. že prostou diskuzí o tom,
kolik např. žáci odhadují, že budou potřebovat času naučit se na
písemku, kterou jim učitel zadá přesně za 6 týdnů nebo odhadem na
10 stupňové stupnici „do jaké míry si jsou jisti, že odpověděli správně
na příslušnou otázku“ vede ke zvýšení výkonnosti napříč oblastmi,
jako je čtení s porozuměním či řešení problémů.
V souvislostech důležitosti metakognice pro úspěšnou inkluzi by
ředitelé měli svým učitelům zdůrazňovat, že rozvoj metakognice
patří ke kompetencím každého učitele - profesionála, neboť zasahuje
několik společných rovin:
 zpřístupnění myšlenkových obsahů zdatnějšími žáky má
pozitivní dopad na žáky méně zdatné (učení se strategiím, ne
pouze samotným obsahům);
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 odhalování myšlenkových obsahů představuje poměrně citlivý
akt vyžadující a zároveň vedoucí k formování bezpečného
prostředí (odráží se i na kvalitě klimatu),
 pochopení procesu např. při zdůvodňování či při argumentaci
žáky mění zdánlivě „nenormální“ přístup žáka, který je jiný, na
zcela normální (zvyšování tolerance a akceptace v multietnické
třídě).

PŘÍKLADY POJETÍ INKLUZIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH
EVROPSKÝCH ZEMÍCH
Poslední kapitola monografie shrnuje poznatky z pracovních stáží ve
dvou zemích – ve Finsku a ve Velké Británii. Ředitelé zde získají
rámcový přehled odlišností obou vzdělávacích systémů s ohledem na
inkluzi (Booth, 2011) a rovněž tak přehled postřehů svých kolegů
z účasti na těchto stážích na proinkluzivních školách v obou zemích. Je
zajímavé, že řada opatření a postupů, jichž byli čeští ředitelé v těchto
zemích svědky, byla jimi komentována jako neprůchodná z hlediska
stávající byrokracie v České republice (např. z pohledu ČŠI či hygieny).
Cílovou skupinou z hlediska těchto zjištění by mělo být proto spíše
MŠMT než top management regionálních škol.
V souladu s výzkumnou premisou autorů, je zde vhodné připomenout,
že dvě klíčové podmínky inkluze ve Velké Británii (integrace musí být
podporována rodiči, integrace nesmí narušovat vzdělávání ostatních
žáků) jsou nejen legislativně vymezeny, ale i prakticky dodržovány za
podpory dalších resortů než resortu školství.
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ČÁST II
DETERMINANTY INKLUZIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S ADHD
Monografie Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD se
zameruje na problematiku inkluzivního vzdelavaní zaku se
syndromem ADHD. Vychazí z vyvojove variability techto detí a indikuje
souvislost mezi jejich osobnostním rozvojem a socialní interakcí
predevsím v prostredí materske a zakladní skoly. Rozvíjí overene
pedagogicke postupy a intervence vhodne pro vzdelavaní detí s touto
poruchou. Duraz je kladen na osobnost ucitele jakozto
nejvyznamnejsího cinitele funkcního procesu inkluzivní edukace zaka
s ADHD. Poukazuje na nezbytnost edukacne-intervencního zamerení
vyukoveho procesu smerem osobnostní a socialní vychovy techto detí
a soucasne reedukace jejich prípadnych specifickych poruch ucení
coby caste komorbidity ADHD.
Metodou dotazníkoveho setrení byly na vzorku 240 respondentu
z materskych, zakladních a praktickych skol zjisťovany znalosti
pedagogu o inkluzivní edukaci detí a zaku s ADHD. Dotazník se skladal
ze trí castí – popisnych udaju o respondentovi, standardizovaneho
a pro ceske prostredí prizpusobeneho Sciuttova dotazníku KAADS (The
Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale) a z casti zjisťující
cetnosti uplatnovaní konkretních zasad edukace zaku s ADHD.
Dotazník byl distribuovan v elektronicke i tistene verzi.
Data získana od ucitelu byla statisticky zpracovana a analyzovana. Byly
vyhodnoceny znalosti ucitelu o problematice ADHD ve vztahu
k ruznym podpurnym opatrením uplatnovanym pri inkluzivním
vzdelavaní. Byly take identifikovany skupiny pedagogu, ktere by mely
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byt preferovany pri dalsím vzdelavaní o problematice edukace zaku
s ADHD.
Monografie je pro uzivatele clenena do desíti srozumitelne vnitrne
clenenych kapitol. Prvních pet kapitol se zabyva teoretickym vstupem
do problematiky poruch pozornosti s hyperaktivitou, cili ADHD
(Attention Deficit Hyperaktivity Disorder).
Monografie s názvem „Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí
s ADHD“ vznikla v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace
k pozitivní diverzitě ve školství, reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0008,
který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

CHARAKTERISTIKA PORUCH
POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU
Pouze dve tretiny detí nastupují dnes do skoly s perspektivou mozneho
bezproblemoveho zvladaní pozadavku souvisejících se skolními
naroky. U zbyvající zhruba tretiny je fungovaní centralní nervove
soustavy z nejruznejsích prícin oslabeno – coz se nejcasteji projevuje
prave nadbytkem pohybu, hyperaktivity, impulzivity a poruchami
pozornosti. Deti s touto poruchou byvají vetsinou prumerne az
nadprumerne inteligentní. Porucha jim vsak braní pouzívat intelekt
v cele síri, predevsím pri skolní edukaci.
Vyraznejsí potíze ma dnes udajne kazdy sesty skolak, lisí se vsak
mírou, s jakou se ve svem socialním prostredí projevuje. Jedna z teorií,
ktera zjisťuje príciny techto obtízí, je vidí v nedostatecnem mnozství
serotoninu - latky, ktera vyvolava pocity pohody a zklidnení. O
konkretních prícinach se vedou odborne diskuse a více mene se mnozí
shodují pouze v nazoru, ze hyperaktivita byva velmi casto dedicna a ze
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i mnoho rodicu detí s ADHD se s nerozpoznanymi symptomy
hyperaktivity sama utkava.
V diagnostickem manualu psychickych odchylek a poruch Americke
psychiatricke spolecnosti DSM 5 je uvadena definice hyperaktivity. Její
podstatou je predevsím neschopnost brzdit momentalní impulsy a
regulovat svoje chovaní vyvojove odpovídajícím zpusobem. Nejčastěji
uváděné projevy hyperaktivity jsou:
 nadmerne nutkaní k pohybu, k aktivite, ktera je neucelna, nekdy az
nesmyslna, presto ji jedinec nedokaze korigovat a usmernovat,
ovladat,
 slaba pozornost a unavitelnost,
 nevyrovnana emocionalita, drazdivost,
 snízení frustracní tolerance.
Na rozvoj sebepojetí hyperaktivního dítete ma znacny vliv hodnocení
jinych lidí a postoj, jaky k nemu zaujímají. Mezi tyto "jine lidi" radíme
predevsím pedagogy a rodice, soubezne i vrstevníky. Mnohe zmeny
osobnostního vyvoje neklidneho dítete jsou dusledkem negativních
reakcí okolí, ktere vyvolava jejich hyperaktivní projev.
Tato porucha existovala odedavna, poprve byla podrobneji popsana
priblizne ve 40. letech 20. stol., kdy duraz pri popisu teto poruchy byl
duraz kladen predevsím na zduraznení organickeho postizení mozku a
diagnoza byla oznacena jako "brain disorders". V 50. letech 20. stol.
popisuje v nasí republice Kucera tzv. lehkou detskou encefalopatii
(zkratka LDE), Straus a Lethunen v zahranicí temer v tutez dobu
hovorí o brain damage syndrom, Amadtuda a Gesel ve svych pracích r.
1949 shrnují poznatky o klientech pod nazvem diagnozy minimal
brain damage.
60. leta 20. století jsou charakterizovana zjistením vzajemne
souvislosti mezi uvedenou diagnozou a dyslektickymi obtízemi,
zpusobenymi dysfunkcí prevodu mezi levou a pravou mozkovou
hemisferou. V nasí republice Tresohlava hovorí o detech s LMD,
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setkavame se i s termínem minimalní mozkova dysfunkce, ve svetovem
kontextu pak Denhof a Laufer diagnostikují tzv. cerebral dysfunctions
(Hort, 2000).
Tyto vyse uvedene termíny vychazely z etiopatogenetickych predstav a
ukazaly se jako ne zcela odpovídající. Kazde díte, ktere se vyznacuje
symptomy poruch pozornosti ci napadne zvysenou motorickou
aktivitou, bylo automaticky v minulosti nazvano dítetem s LMD (díte
trpící lehkym mozkovym poskozením maleho rozsahu). Toto oznacení
navrhli odborníci v Oxfordu v roce 1962, nedefinovali vsak presne, co
tento termín obsahuje. Problemem bylo ne vzdy zcela spravne
interpretovaní tohoto souboru príznaku.
Po konferenci v Oxfordu roku 1963 termín LMD definovala skupina
pracovníku The National Institute of Blindness and Neurological
Diseases (NIBND). Definici uvadí Clements (1966, s. 9-10): „LMD
zahrnuje děti průměrné nebo nadprůměrné všeobecné inteligence s
určitými poruchami učení a chování v rozsahu od nejlehčích až po těžké,
které jsou spojeny s deviací centrálního nervového systému. Deviace se
mohou vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s oslabením percepce,
řeči, paměti, kontroly pozornosti, zvýšenou impulzivností nebo poruchou
motorické funkce."
Komise soucasne definovala i etiologicke faktory, ktere se mohou
uplatnit pri vzniku tohoto syndromu: "Aberace mohou vzniknout z
genetických nebo biochemických nepravidelností, z perinatálního
mozkového poškození nebo z jiných onemocnění či poranění,
vyskytujících se v období, které je kritické z hlediska vývoje a maturace
centrálního nervového systému." (Somorova, 1974, s. 506).
Na prelomu 70. a 80. let 20. stol. jsou patrny z hlediska dane poruchy
snahy o kladení durazu na nejrusivejsí symptom z celeho obrazu
poruchy, a to na hyperaktivitu, z toho vznika nazev pro diagnozu
hyperkineticky syndrom.
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V roce 1980 se docteme v manualu DSM III (Diagnosticky a statisticky
manual dusevních poruch Americke psychiatricke spolecnosti), ze se
místo termínu LMD navrhuje uzívat termín Attention Deficit Disorder
(ADD). Na rozdíl od LMD prevazne vychazí ze symptomatickeho
popisu.
Ke zmene nazvu teto stanovene diagnosticke kategorie dochazí v roce
1987, pridava se vyraz "hyperactivity" a do podvedomí se termín
dostava jako Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), coz
prekladame jako díte s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, a dalsí
moznost uzití v ceskem prostredí je hyperkineticky syndrom s
poruchou pozornosti.

VÝVOJOVÉ VARIABILITY DĚTÍ S ADHD
Druha kapitola se koncentruje na dílcí vyvojova období od
novorozeneckeho veku po adolescenci, neboť se jedna o celozivotní
handicap a jen u mensí casti jejích nositelu dochazí pri spravnem
vedení a intervenci k remisi obtízí.
Je vsak nezbytne si uvedomit, co z vnejsích prícin muze pozitivne ci
negativne ovlivnit vyvoj osobnosti s ADHD – je to predevsím rodina.
Díte potrebuje mít vymezená přesná pravidla, jakesi mantinely, co
smí a nesmí, za co bude pochvaleno ci nikoliv, co se od neho ocekava a
jake chovaní je rodici podporovano. Ambivalentní (smísene) chovaní ze
strany rodicu muze mít negativní vliv na formovaní sebepojetí a
formovaní zdrave osobnosti dítete. Dnesní spolecnost vede deti
v jistem smyslu k prílis velke samostatnosti a zapomína, ze je pro díte,
a to s ADHD nevyjímaje, nejdulezitejsí zejmena dostatek fyzickeho
kontaktu, blízkosti, lasky a podpory. L. Sulova ve svych cetnych pracích
a studiích opakovane tuto skutecnost zduraznuje a proklamuje, aby
matka ci otec zustavali s dítetem, pokud mají tuto moznost, do trí let na
rodicovske dovolene. Pro deti s ADHD platí toto doporucení dvojnasob
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vzhledem k jejich castym socializacne-interakcním obtízím. Česká
rodina je individualisticky orientovana, v soucasnosti vyrazne
zamerena na jednotlivce. Pocit vlastního stestí, hledaní smysluplnosti
zivota, uprednostnovaní individualních zajmu vysvetluje L. Sulova jako
reakci na historicke udalosti, konkretne povalecnou dobu, kdy byl
zduraznovan kolektiv a jeho zajmy a jednotlivec musel ustoupit do
pozadí. Dalsím vyznamnym znakem ceske rodiny je podle Sulove i
skutecnost, ze se jednotlivec nechce obetovat v zajmu rodiny a nechava
si prostor pro zmenu stavu na zaklade sveho svobodneho rozhodnutí
(napr. volne partnerske svazky) casto bez zohlednení skutecnych
potreb detí. Tato dulezita specifika by si mel ctenar uvedomovat pri
studiu druhe kapitoly.

KOMORBIDITA ADHD A SPECIFICKÝCH
PORUCH UČENÍ
Tretí kapitola se zabyva problematikou specifickych poruch ucení. SPU
jsou nejcastejsí komorbiditou hyperkinetickych poruch. Zaci s SPU jsou
limitovani a znevyhodnovani prevazne ve skolní praci, a to presto, ze
uroven jejich rozumovych znalostí, merenych standardními testy
inteligence, odpovída norme a mnohdy vykazuje i hodnotu
nadprumeru – není tudíz prícinou obtízí. Diskutabilní ovsem je dle
soucasnych poznatku tvrdit, ze dobry intelekt je zakladní
komponentou pro stanovení diagnozy specificke poruchy ucení. Dle
provadenych vyzkumu s detmi ze zvlastních skol (tj. zakladních skol
praktickych) a ze skol beznych a na zaklade provadene nasledne
reedukacní pece se zacíname castecne priklanet k nazoru, ze tyto
poruchy nesouvisí s vysí intelektu, ale dobry intelekt je vyraznou
pomocí a zakladem rychlejsího uspechu pri minimalizaci obtízí
poruchou zpusobenych.
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Je podstatne si uvedomit, ze vsechny príznaky SPU zpusobují selhavaní
zaka ve skolních ukonech a promítají se do kvality jeho prace,
obzvlaste pokud je SPU kombinovana prítomností ADHD. Vícemene
permanentní neuspechy zaka s SPU ve skolní praci vyvolavají stresy,
stavy uzkosti, frustrace, strachu, nekdy prenesene do podoby
agresivního chovaní.
Kapitola tedy ctenare seznamuje s charakteristikou a druhy
specifickych poruch ucení. Je koncipovana velmi prehledne a vystizne,
po objasnení pojmu SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a
dyskalkulie) nasleduje vycet typickych znaku pro dany druh SPU. Je
nutno ríci, ze oblast specifickych poruch ucení se v soucasne dobe
rozvíjí velmi dynamickym zpusobem. Tento rozvoj uzce souvisí
s dosazenou gramotností, neboť populace zaku, ktera jimi trpí, ma
znesnadneny prístup ke vzdelaní pouze za vyuzití tradicne uznavanych
forem a metod prace ze strany ucitelu.
V zaveru kapitoly jsou zmíneny i dalsí, sirsí verejnosti mene zname
poruchy, ktere se mohou promítat do obtízí s osvojením uciva. Mezi ne
nalezí dyspinxie (specificka porucha kreslení), dysmuzie (specificka
porucha hudebních schopností) a dyspraxie (specificka porucha
motoricke obratnosti). Zabyva se prícinami, vyskytem, projevy a
odrazem SPU ve vyuce (deleno dle jednotlivych predmetu). Ctenar
vsak musí vest v patrnosti, ze projevy SPU i jejich dopad na vyuku jsou
individualne odlisne u kazdeho zaka. Tato skutecnost se do urcite míry
odvíjí od terminologicke nejednotnosti ve svete. V ceske odborne
literature není sice zcela jednotna terminologie techto poruch muzeme se setkat s vyrazy vyvojove poruchy ucení, SPU, nebo
specificke vyvojove poruchy ucení, ktere jsou nadrazeny termínum
jako je dyslexie (specificka porucha ctení), dysgrafie (specificka
porucha psaní), dysortografie (specificka porucha pravopisu) a
dyskalkulie (specificka porucha pocítaní). Uzívane termíny dysmuzie,
dyspinxie a dyspraxie se zcela bezne v zahranicní literature neobjevují.
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Oproti situaci ve svete vsak muzeme hovorit o pomerne
terminologicke jednote, ve Spojenych statech americkych se v podstate
lisí terminologie „stat od statu“, v 70. letech 20. století napr. manzele
Ternopolovi uvadí az 40 uzívanych pojmu. V anglicke odborne
literature se setkame nejcasteji s termíny dyslexia ve smyslu
nadrazenosti ostatním typum vyse jmenovanych poruch, learning
diasabilities (poruchy ucení, nekdy doplnene o termín specific; takto
pojaty termín vylucuje prítomnost mentalní retardace u jedince
s danou poruchou). Termínem specific learning difficulties se spíse
zduraznují vyukove obtíze zaka, specific reading disabilities se snazí
upozornit na specifickou neschopnost ctení, kdezto specifickou
neschopnost pro ctení v kombinaci s pravopisem vyrozumíme
z termínu specific disability in reading and spelling.
V literature nemecke se ve smyslu SPU hovorí o Legastenii. Snízenou
schopnost pro ctení a pravopis oznacuje termín Erbliche Lese –
Rechtsschreibschwache, zde se jedna o takove poruchy ve ctení a
pravopisu, ktere mohou souviset s prítomností mentalní retardace u
dotycneho cloveka. Pri pouzití termínu Lese und Schreibschwache
vyjadruje skutecnou snízenou schopnost císt a psat.
Nejednotnost terminologie lze zduvodnit ruznorodou a pestrou
symptomatikou uvadenych poruch, rozlicnymi koncepcními a
teoretickymi vychodisky, z nichz ruzní odborníci vychazejí, dulezitym
hlediskem je i uhel pohledu odborníka, ktery se poruchou zabyva; jiny
nahled bude mít neurolog, jiny psycholog, specialní pedagog, zcela
odlisne bude tyto poruchy posuzovat psychiatr a jeste jinak lingvista.
Vratíme-li se konkretne k situaci v nasí republice, skutecností je, ze
ucitele i rodice radeji u jedince s problemy ve vyuce prijmou
skutecnost, ze jeho obtíze jsou zpusobeny dyslexií nez nizsím nadaním,
mentalní retardací atd. Stejna situace je vsak i v zahranicí – proto
v nekterych statech dochazí k castecnemu snízení poctu detí
s mentalní retardací a oproti tomu k posílení poctu zaku se SPU.
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ETICKÉ ZÁSADY SDĚLOVÁNÍ DIAGNÓZY
Ctvrta kapitola se zabyva a etickymi zasadami sdelovaní diagnozy a
fazemi procesu jejího prijetí rodici. Predevsím behavioralní popis
podstaty ADHD zvyraznuje vyznam rodicovske a pedagogicke
diagnostiky. V prípade ADHD jde o podmínku, bez ktere nelze diagnozu
pridelit, protoze obtíze se musí projevit alespon ve dvou odlis nych
prostredích, v nichz díte pobyva. Ve specialne-pedagogicke praxi to
znamena pracovat s diagnozou, ktera jasneji hovorí, kde jsou problemy
dítete. Na druhe strane vsak chybí etiologicke hledisko, ktere by
hovorilo o prícinach daneho stavu, coz v urcitych prípadech muze byt
podstatne.

ZÁSADY INTERVENCE U JEDINCŮ S ADHD
Pri studiu pate kapitoly je pro ctenare nezbytne uvedomit si, ze zdarna
a smysluplna intervence uzce souvisí s zakovou motivací.
Behaviorální teorie se snazí pomocí motivace buď vyhnout
nepríjemnym dusledkum, nebo dosahnout príjemnych dusledku
urciteho chovaní. Hlavní motivacní cinitel, ktery zde pusobí, je
zpevnení vnejsí odmenou. Tato teorie je zvlaste uspesna u postizenych
detí, respektive pri nacviku jejich chovaní.
Humanistický přístup zduraznuje prostredí, ve kterem musí mít
ucitel vrely osobní vztah k zakovi a musí beze zbytku prijímat kazdeho
jednotlivce. Cílem je dosazení samostatnosti zaka. Tento prístup je
zalozen na predpokladu rustu a realizace vyvojovych mozností. Tak
jako první i tento prístup prinasí rizika. Ucitel musí podrobne znat
vyvojove zakonitosti detí, jinak hrozí stres, neprimerene zatízení v
dusledku velke svobody, na kterou díte není pripraveno.
Kognitivní přístup vychazí z faktu, ze clovek dokaze zpracovavat
informace, trídit je a cinit rozhodnutí. Chovaní cloveka ve znacne míre
ovlivnují poznavací procesy. Motivace pomaha uciteli objasnit, proc je
28

jeden zak natolik motivovan, aby dosahl vysokeho cíle, kdezto druhy se
jeví naprosto jakoby bez vule a cíle. Chce-li ucitel ovlivnovat a formovat
motivaci zaka v ramci zefektivnení vzdelavacího procesu, musí poznat
jeho konkretní motivaci. S motivací lze pomerne dobre pracovat, o tom
svedcí její funkce, a to dynamizující, aktivizující a usmernující. Vlivy
pusobící na motivaci zaku ve tríde mohou byt ruzne, lze je diferencovat
na vnejsí a vnitrní.
Vnitřní motivace souvisí s uspokojovaním zvedavosti, zajmem o
probírane tema. Dale jde o získaní dovedností a schopností, ktere jsou
kladeny pri plnení pozadavku. U rozvíjení vnitrní motivace muze ucitel
vychazet z faktu, ze kazdy clovek ma v sobe prirazeny prvek zvedavosti
a snahu rozvinout sve schopnosti a dovednosti v ruznych oblastech.
"Vnější motivací chapeme situaci, kdy jedinec není hnan vlastní
potrebou. Cílem je dosazení nekterych vnejsích motivacních cinitelu napr. odmeny nebo vyhnutí se trestu. Pro rízene skolní ucení je typicke,
ze se zaci casto ucí pod vlivem vnejsí motivace. Samotne vnejsí motivy
obvykle vyrazne neovlivnují vykonnost cloveka pri resení ukolu. Pokud
ovsem vnejsí motivacní cinitele prevazují v celkove motivacní
strukture, mohou negativne ovlivnovat vnitrní ukolovou motivaci a
casto vedou ke snízení urovne vykonu pri resení ukolu" (Loksova,
Loksa 1999).
Z toho tedy vyplyva, ze deti s prevahou vnejsí tendence k ucení se
mohou projevovat mnohem uzkostneji, typicka je pro ne horsí
prizpusobivost ke skolnímu prostredí, nizsí sebevedomí a schopnost
vyrovnat se s neuspechem ve skole nez je tomu u zaku s vnitrní
motivací k ucení. Vnejsí a vnitrní motivace by mohly byt proto chapany
jako antagonistictí cinitele, ve skutecnosti vsak jde o jejich pouhe
sladení. V podstate totiz nejsou neslucitelne - príkladem muze byt
zaujetí zaka urcitym predmetem a dale pochopení dulezitosti se
tomuto predmetu dostatecne venovat pro svou budoucí karieru.
Je tedy mozne ríci na adresu kterehokoliv zaka, nejen toho s ADHD, ze
ocekavaní uspechu muze byt dostatecnou motivací v momente, kdy zak
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vníma ukol jako vyzvu, tedy obtízny, ale dosazitelny. Dukazem jsou
napr. zajímave studie z Nemecka (Fischer, 1999), v nichz se zabyva
problematikou prave detí s poruchami ucení, ktere se vzdelavají v
montessoriovskych typech skolskych zarízení. U nas se jedna o
alternativní zpusob vzdelavaní, hlavní myslenkou pri praci s dítetem je,
ze prave ono vychazí z vlastního zajmu o ucení na zaklade spontanní
cinnosti pri praci s montessoriovskym materialem, ucitel aktivitu
dítete organizuje, ale nevnucuje, netresta, ale provazí je vyukou. Presto,
ze jednotlive vyzkumy nejsou v publikaci podrobne specifikovany a
chybí blizsí urcení místa, kde probíhaly, radi bychom uvedli zjistení H.
Waltera, ktery porovnaval motivaci k ucení u detí tzv. s SPU a LMD v
zakladních skolach a skolach typu montessoriovskeho a zjistil vyrazne
vetsí motivaci k ucení u montessoriovskych zaku. Pri porovnavaní
obou skupin zjistil, ze na pocatku skolní dochazky se tyto deti pri
porovnavaní vysledku dosazenych v intelektovych testech nelisily nijak
vyrazne, na konci druhe trídy vsak montessoriovstí zaci byli vyrazne
lepsí, ovsem na konci rocníku ctvrteho doslo opet k vykonnostnímu
srovnaní obou skupin, vysledky byly tedy vyrovnane. Vyzkum vsak
ukazal, ze deti s vyukovymi obtízemi dosahovaly lepsích vysledku v
montessoriovske skole, kde mely moznost volne prace, nez ve skole
tradicního typu. Ze sledovaní, jake cinnosti si deti vybírají, vyplynulo,
ze si volí cinnosti vzhledem k svym schopnostem i vyrazne narocne a
davají pritom najevo uspokojení z toho, ze mají moznost volby a
samostatnosti. V souvislosti s uvedenymi fakty se pozornost odborníku
zamerila tez na roli ucitele pri vyuce. Fischer (1999) zjisťoval, jake
charakteristiky mají aktivity ucitele v prubehu skolní prace. Nejvetsí
objem aktivit souvisel s kontrolou prace (36,2%), v dohledu nad detmi
(14,6%), v motivovaní detí (14%), ve vecne pomoci zakum (13,6%),
dale prace ucitele spocívala v iniciovaní zaku k aktivitam (11,7%),
oproti tomu akceptace, poucovaní, napomínaní a administrativní prace
zabíraly mnohem mensí mnozství z objemu ucitelovych aktivit ( 4,5%;
2,6%; 1,6%; 1,2%).
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DÍTĚ S ADHD A DIGITÁLNÍ
TECHNOLOGIE
Sesta kapitola reaguje na to, ze moderní technologie pronikají
vyraznym zpusobem do skol, jsou zaclenovany do vyuky a je treba, aby
pedagogove vyuzívali digitalní technologie metodicky i didakticky
spravne. Duraz je kladen na tzv. asistivní technologie, ktere pomahají
jedincum se zdravotním postizením kompenzovat oslabení fyzickych
nebo psychickych funkcí. Pri praktickem pouzívaní digitalních
technologií jsou ve vyuce kladeny velke naroky na odbornou prípravu
pedagoga tak, aby byl zajisten individualní charakter specialních
vzdelavacích potreb konkretního zaka. Zaroven je treba znat rizikove
prvky pocítacovych aplikací a klast duraz na spravne pouzití
digitalních technologií v asistivní roli se zamerením na edukacne
prospesne programy nejen pro zaky s ADHD.

OSOBNOST UČITELE V PROCESU
INKLUZIVNÍ EDUKACE
Ucitel muze splnovat vsechny osobnostní predpoklady vcetne
senzomotorickych a estetickych, pokud ovsem nema pedagogicky takt,
nedosahuje zpravidla vyraznejsích uspechu ve sve pedagogicke
cinnosti. Pedagogicky takt vychazí z pedagogickeho i psychologickeho
vzdelaní a zvlaste z navyklych zkuseností ucitele. Pedagogicky takt je
blízky "taktnosti" ve vztazích mezi lidmi. Taktní clovek pozna, jak se
cítí ten druhy, zna jeho zpusoby uspokojení a neuspokojení a podle
toho reaguje a uzpusobuje sve chovaní a jednaní. Pedagogicky takt
uciteli umoznuje spravne a vcas rozpoznat zmeny ve stavu trídy,
kolektivu i jednotlivych zaku (Cap, J., 1983).
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V pedagogickem taktu jde o zpetnou vazbu ucitel - zak, kdy ucitel
prubezne sleduje vsechny projevy zaku. Dokaze tedy rozpoznat, zda
pochopili vyklad, zda ho sledují se zajmem, jak jsou unaveni a reagují
na pochvalu a trest. Na tomto zaklade ucitel pozmenuje a upravuje
svou cinnost, tj. mení ton a zabarvení hlasu, podava doplnkova
vysvetlení atd. Postoj ucitele ke konkretním zakum v sobe nese
hodnotící vztah. Ten je ovlivnen nejen rozumovym poznaním, ale i
citovym hodnocením zakum. Projevuje se jako pomerne stala tendence
reagovat na urcite pedagogicke situace, skupiny zaku i jednotlivce
stalym zpusobem. Problem spocíva v tom, ze mnoho ucitelu vyznamne
nadhodnocuje ty zaky, ke kterym si vytvorili kladny postoj, a naopak
podhodnocuje ty, k nimz mají zaporny postoj. Faktory, ktere ovlivnují
uciteluv postoj, souvisejí jak se samotnym ucitelem, tak s
charakteristikami zaku i s vyucovacím predmetem (Mares, Krivohlavy,
1995).
Postoje ucitelu se zasadne mení s jejich socialní rolí ve tríde. Trídní
ucitel ma k zakum blíze, zna socialní klima trídy. Jina je situace u
ucitele, ktery v dane tríde supluje nebo tu vyucuje pouze nekolik hodin
v ramci zkraceneho pracovního uvazku.
Ucitel jako takovy není schopen se vetsinou ubranit predstave
idealního zaka, chytreho, pilneho a snaziveho, ktereho zaroven nutne
povazuje i za vyrazne oblíbeneho ve skupine, coz se nemusí
samozrejme zakladat na pravde. Mezi dalsí efekty pusobící na moznost
nadhodnocení dítete ucitelem patrí mimo jine sectelost zaka,
primerena suverenita v jeho jednaní, pruznost, prizpusobivost a
vyrovnanost. Kazdy ucitel by se mel snazit samozrejme tyto negativní
mozne efekty sveho pusobení zvladat.
Svymi postoji samozrejme ucitel na sve zaky urcitym zpusobem pusobí
- tím, jak vyuzíva sve mimiky, gestikulace, jak mluví, jake uzíva v
obecnem slova smyslu vyrazove prostredky, tím vsím ovlivnuje jak
skolní vykon zaka, tak i jeho osobnostní vlastnosti. Ucitel muze svou
osobností zaka naladit a stejne tak i odradit. Jakoby se tu vytvorila
32

pomyslna trajektorie, na níz se mení v zacatku vztah zaka k uciteli,
posleze k danemu predmetu a nasledne i ke skole. Díte - zak zacne
menit zpusoby ucení, zacne jinak nazírat na okolí i na sebe, zmení se
jeho hodnocení, coz obvykle vyvola nevoli ve tríde, ktera je na tyto
zmeny citliva, domníva-li se, ze je zakovi tzv. "nadrzovano". Jiste
preference z rad ucitelu chapou dostatecne, takze se podle situace
zarídí. Urcite projevy ucitelovy prízne davají nekterym zakum jasne
najevo, co mají delat, aby se mu zalíbili. Dalsím negativním dusledkem
vytvorenych postoju ze strany ucitele je neobjektivnost,
nespravedlnost a zaujatost, coz ovlivnuje opet celkovou trídní
atmosferu a zvysuje napetí mezi ucitelem a trídou.
Pro pedagogickou cinnost je tez velmi dulezite ucitelovo ocekavaní
smerem k zakovi, ktereho dosud neucil. Dopredu se sice ledacos
dozvída o díteti ze skolních zprav a informací od kolegu, mnohem více
ho vsak zajíma, jak se díte bude chovat a ucit v budoucnu. V ramci
ucitelova ocekavaní nachazíme i stanovisko, zda se dotycny zak muze
zmenit a zlepsit.
Take dusledky ucitelova ocekavaní mohou mít ruzny efekt. Tím
pozitivním je, jak píse Mares (1995), tzv. Galatea - efekt. Jeho
podstatou je, ze ucitelovo ocekavaní se muze zmenit v tzv.
sebesplnující predpoveď. Ucitel se za vsech okolností snazí, aby se u
zaka, od ktereho ocekava vysledky, potvrdil jeho puvodní nazor na jeho
osobu, na jeho vykonnost. Negativním dusledkem ucitelova jednaní se
zaky je tzv. Golem - efekt, kdy ucitel nepocíta s mozností zlepsení
vykonu u zaka, ktereho si trvale zaradil do urcite kategorie, ma o nem
vytvorenou zcela jasnou predstavu, od níz není ochoten ustoupit.
Takoveto ocekavaní ze strany ucitele ma pro díte ryze destruktivní
charakter. Vysledkem jsou ze strany díte opakovane vety: „Ať se snažím,
jak chci, stejně je to k ničemu...".
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DETERMINANTY ADHD – VÝZKUMNÉ
ŠETŘENÍ III
Osma kapitola je vyzkumneho charakteru, ktery je dan vyzkumnym
nastrojem KADDS – skala znalostí o ADHD. Skala znalostí o ADHD
KADDS je vyzkumny nastroj urceny ke zjistení vedomostí pedagogu
o hyperkineticke poruse ADHD, ktery umoznuje identifikovat take
urcita nepochopení souvisejících pojmu ci skutecností (Sciuto, 2000).
Kapitola seznamuje ctenare s vysledky setrení KADDS o vedomostech
pedagogickych pracovníku ADHD. Pri vyzkumu byly pouzity metody
pro hromadne získavaní dat a jejich nasledne zpracovaní. Behem
testovaní byla získana data ruzneho charakteru, byly rozliseny zavisle
a nezavisle vybery, nominalní, ordinalní a metricke nahodne veliciny.
U metrickych velicin byla posouzena jejich normalita a podle vysledku
byly zvoleny vhodne parametricke ci neparametricke statisticke
metody.
Ukazalo se, ze vysledky KADDS skoru se statisticky vyznamne liší ve
skupinach pedagogu rozdelovanych podle nasledujících kategorií:
dosazene vzdelaní, pracovní zarazení, typ skoly, na ktere pedagog
pracuje, sebehodnocení vlastních znalostí o ADHD.
Naopak vysledky KADDS skoru se statisticky vyznamne neliší
(prípadne odlisnost není dostatecne prokazatelna) ve skupinach
pedagogu rozdelovanych podle kategorií: zkusenost z pedagogicke
prace s zaky s ADHD, zkusenost s jedinci s ADHD mezi príbuznymi
nebo prateli, potreba dalsího sebevzdelavaní o poruse ADHD.
KADDS skor lze pouzít pri hodnocení teoretickych vedomostí
pedagogu o ADHD. Na zaklade KADDS skoru konkretního pedagoga lze
formulovat doporucení o potrebe jeho dalsího teoretickeho vzdelavaní
o problematice ADHD. Ve skupinach pedagogu rozdelovanych podle
vzdelaní, pracovního zarazení a sebehodnocení vlastních znalostí se
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jeví jako prioritní vzdelavaní pedagogu, kterí dosahli jen stredního
vzdelaní a/nebo pusobí v materskych skolach, prípadne tech, kterí
hodnotí sve vlastní vedomosti o ADHD jako nedostacující.

PŘÍKLADY DOBRÉ A ŠPATNÉ PRAXE
Devata kapitola popisuje konkretní príklady dobre a spatne praxe pri
inkluzi/integraci zaku s ADHD. Konkretne jsou uvedeny ctyri príklady
dobre praxe a ctyri príklady spatne praxe pri vzdelavaní detí a zaku
integrovanych v materske skole nebo na prvním ci druhem stupni
zakladní skoly. V teto kapitole je uvedeno take 15 nazoru plne
kvalifikovanych ucitelu z praxe na pedagogickou integraci, z kterych
vyplyva podpora sirsí síte skolních poradenskych pracovisť se skolním
specialním pedagogem ci skolním psychologem, kterí poskytují
poradenskou cinnost prímo na skolach, vetsí zastoupení asistentu
pedagoga ve skolach s integrovanymi zaky, vetsí podíl nekterych rodicu
pri praci s dítetem s individualním vzdelavacím planem. Dale se zde
pojednava o hledaní prícin problemu vznikajících pri pedagogicke
integraci v oblasti organizacní - napr. financní a administrativní
narocnost, obtízne navození podpurnych opatrení, podmínek a vztahu
v trídním kolektivu, velky pocet zaku ve tríde, spatna spoluprace
s rodici.

VHODNÉ INTERVENČNÍ POSTUPY U DĚTÍ
S ADHD
Desata kapitola je zamerena na vhodne pedagogicke a specialne
pedagogicke prístupy v edukaci detí s ADHD. Vetsina z techto prístupu
vychazí z kognitivne behavioralních technik zamerenych na pozitivní
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modifikaci chovaní a jejich cílem je posilovat nove a zadoucí zpusoby
a vzorce chovaní za vyuzití odmeny a minimalizace trestu. Pri
modifikaci pozitivního chovaní je treba nezapomínat na castou
zpetnou vazbu. Pro deti a zaky s ADHD je vhodna podpora formou
Individuálního výchovného plánu (dale jen IVP), ktery je v teto
kapitole podrobne popsan vcetne trí konkretních ukazek
individualních vychovnych planu detí a zaku s ADHD. Soucastí je take
príloha k IVP s konkretním rozsahem a organizací podpory a pece
v ramci IVP.
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Pracovní příručka Inkluze – výzkum pro praxi vznikla jako
doplňkový pracovní material ředitelům škol ke dvěma původním
monografiím Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD a
Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty, které byly
vypracovány v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní
diverzitě ve školství, reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0008,
spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Jsou v ní shrnuty a rámcově představeny klíčové momenty obou
monografií v jazykově zjednodušené formě s odkazy na pasáže
v odborných publikacích. Obsahuje rovněž návody, jak k oběma
odborným monografiím přistupovat z hlediska školské praxe a
komentáře, jak s nimi pracovat.
Monografie Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD se
v rámci problematiky inkluzivního vzdělávání žáků se syndromem
ADHD zaměřuje na klíčovou roli, význam a kompetence učitele.
Vychází z vývojové variability dětí se syndromem ADHD a indikuje
souvislost mezi jejich osobnostním rozvojem a sociální interakcí
především v prostředí mateřské a základní školy. Odborné veřejnosti
nabízí výsledky kvantitativního výzkumu: dotazníkového šetření
vzorku 240 pedagogů z mateřských, základních a praktických škol.
Přináší zjištění o míře znalostí pedagogů o inkluzivní edukaci dětí a
žáků s ADHD, o četnosti uplatňování konkrétních zásad edukace těchto
žáků a vyhodnocuje znalosti učitelů o problematice ADHD ve vztahu k
podpůrným opatřením při inkluzivním vzdělávání. Identifikuje rovněž
skupiny pedagogů, které by měly být preferovány při dalším
vzdělávání v této problematice.
Monografie Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty klade
důraz na celostní přítup k procesu školní inkluze, poukazuje na
význam jednotlivých dotčených aktérů (nejen žáků a učitelů) a
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poskytuje odborné veřejnosti zpětnou vazbu na základě dvou
původních výzkumných šetření. První – kvantitativní šetření – shrnuje
a statisticky vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření vzorku 475
ředitelů regionálních škol, druhé – rovněž kvantitativní šetření –
shrnuje a statisticky vyhodnocuje vyjádření jejich 64 učitelů (aprobace
učitelství pro první stupeň) a 18 expertů a následně více než 439 jejich
žáků. První výzkum přináší odpovědi na to, co ředitelům regionálních
škol nejvíce vadí na současně vedeném procesu inkluze a s čím to
statisticky souvisí, druhý potvrzuje význam praktické aplikace
metakognitivních strategií pro rozvoj žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami.
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