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ABSTRAKT 

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Zaobírá se problematikou integrace 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol. Teoretická 

část sumarizuje problematiku integrace a inkluze v České republice a také jak je tato pro-

blematika chápána v zahraničních zemích. V teoretické části práce také patří objasnění 

pojmu speciální vzdělávací potřeby. Součástí textu je také, vzdělávání těchto dětí a jak je 

toto vzdělávání ukotveno v kurikulárních dokumentech. Praktická část předkládá výsledky 

kvantitativního výzkumu realizovaného pomocí dotazníkového šetření. V této části jsou 

vyhodnoceny názory rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potře-

bami a rozděleny dle rodičů a učitelů. Z výsledků výzkumu plyne, že mezi rodiči i učiteli 

najdeme jak zastánce integrace, tak také rodiče i učitelé, kteří s integrací nesouhlasí. Pře-

vahu v našem výzkumu tvoří rodiče i učitelé, kteří jsou pro integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol. 

 

Klíčová slova: inkluze, integrace, děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis has a theoretical-empiric characteristics. It concerns issues connected 

with integration of children with special education needs to mainstream schools. The theo-

retical part summarizes problems of integration and inclusion in the Czech Republic and 

also how these issues have been perceived in other countries. Theoretical part of this thesis 

also includes clarifying the term special education needs. Part of the text is about education 

of these children and how this education is embedded in education curriculum. The practi-

cal part submits quantitative research results realized through questionnaire surveys. In this 

part, opinions of parents and teachers on integration of children with special needs are eva-

luated and divided by parents and teachers. The results show that between both parents and 

teachers we are able to find protagonists of integration but also parents and teachers who 

are against it. In our research there are more people who would welcome the integration of 

children with special education needs into mainstream nurseries. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru, zabývá se názory rodičů a učitelů 

na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem bakalářské práce je pouká-

zat na problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů 

mateřských škol. Především proto, jelikož se integrace v posledním desetiletí stává velmi 

diskutovanou problematikou, což byl také jeden z důvodů, proč si autorka toto téma baka-

lářské práce vybrala. Dále také proto, jelikož se autorka jako budoucí učitelka mateřské 

školy může často setkat s integrací dítěte s různým typem postižením či vadou a proto se o 

integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami chtěla dozvědět více.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cíl teoretické části je vymezit teoretic-

ká východiska z oblasti vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická 

část se zaměřuje na vymezení pojmu integrace a inkluze poté také jak se vyvíjela u nás a 

její současný stav. Dále také jak probíhá integrace a inkluze v zahraničních zemích, jelikož 

si integrace prošla mnoha změnami, pokroků a v každé zemi se k integraci staví lidé růz-

nými způsoby. Také pojem inkluze je v dnešní době velmi častou otázkou, zda ano či ne. 

Někteří autoři inkluzi podporují a chtějí k dětem přistupovat bez jakýchkoliv rozdílů a jiní 

autoři zase tvrdí, že úplnou inkluzi v dnešní době za takových podmínek nelze uskutečnit. 

V dnešní době je integrace tak rozvinutá, tudíž je skoro nemožné se v mateřské škole nese-

tkat s dítětem, jak se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním tak s dítětem 

sociálně znevýhodněným a proto jsme se rozhodli dále v naší teoretické části krátce popsat 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také jak je toto vzdělávání ukot-

veno v kurikulárních dokumentech. 

Bakalářská práce také obsahuje praktickou část, kde analyzujeme údaje zjištěné z vlastního 

výzkumného šetření, které jsme prováděli metodou dotazníku. Jeho cílem bylo zjistit názo-

ry rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných 

typů mateřských škol. A dále se pak snažíme názory rodičů a učitelů porovnat. Výzkumná 

část bakalářské práce vychází z teoretických poznatků a odborné literatury.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INTEGRACE A INKLUZE 

V této kapitole se zaměříme na pojmové ukotvení slov integrace a inkluze. Dále bychom se 

chtěli zaměřit na historický vývoj a také na současný stav integrace v České republice i 

v některých vybraných zahraničích zemích.  

Pojem integrace pochází z latinského slova „Integrer“ tedy neporušený. Tj. „úplné zapojení 

individua stiženého vadou, u něhož byly v důsledky vady zcela beze zbytku překonány.“ 

(Sovák, 1978, s. 159)  

Zde také uvádíme dvě rozdělení integrace podle Jesenského (1993) můžeme hovořit o in-

tegraci sociální, pedagogické a pracovní. A podle Gemertema (1993) můžeme integrace 

dělit na integraci fyzickou (člověk může žít s ostatními lidmi, být ve společnosti), funkční 

(člověk je schopen využívat veřejné služby) a sociální (člověk je chápán jako rovnoprávný 

partner ve společnosti) (In Müller, 2001, s. 10). Podle Bazalové (2006) můžeme také inte-

graci dělit na integraci individuální což je mateřské, základní a střední školy, kam děti do-

chází, jsou jim upraveny podmínky vzdělávání a také jsou jim zajištěna podle jejich potřeb 

další odborná péče. A integraci skupinovou – zde jsou třídy pro děti se zdravotním posti-

žením v běžných školách.  

Dále je s pojmem integrace úzce spjatá pedagogická integrace, kterou podle Jesenského 

(1993) můžeme chápat jako „dynamicky, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kte-

rém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené 

adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchov-

ně vzdělávacích situací.“ (In Müller, 2001, s. 11) 

Další termín, se kterým se budeme v naší bakalářské práci setkávat je termín inkluze. Podle 

Bazalové (2003) „Inkluze se dá chápat jako stav, kdy se člověk s postižením rodí do spo-

lečnosti, která akceptuje jeho odlišnost a odlišnosti každého svého člena, kdy je tedy nor-

mální být jiný a takové dítě se rodí do společnosti, která se nad jeho stavem vůbec nepoza-

stavuje.“ (In Bazalová, 2006, s. 7) Ve Slovníku speciální pedagogiky je termín inkluze 

chápana jako proces, kdy se snažíme vytvořit podmínky a upravit vzdělávací systém a tím  

umožnit vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby vzdělávání 

mohlo probíhat společné v běžných školách (Valenta, 2015, s. 71). 

Pojetí těchto termínu se dá definovat různými způsoby, jelikož každý autor chápe tyto ter-

míny odlišně. Někteří autoři mluví o tom, že integrace a inkluze jsou vlastně synonyma. 
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Avšak Kratochvílová tvrdí, že tyto dva pojmy určitě synonyma nejsou, jelikož integraci 

chápe jako začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího 

proudu a přizpůsobení podmínek tak, aby byly děti společně vzdělávány, ale klade se zde 

větší důraz na odlišnosti dětí a na klasifikaci jejich handicapu (Kratochvílová, 2013, s. 15) 

a inkluzi podle Resmana (2003), zase chápeme jako něco nového, nový pohled na školu, 

začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také je to určitý druh života ve spo-

lečenství (In Kratochvílová, 2013, s. 15). Dále bychom chtěli poukázat na problematiku 

integrace a inkluze nejen u nás, ale i v zahraničí. 

1.1 Retrospektivní a perspektivní pohled na integraci a inkluzi v České 

republice 

V České republice nebyl systém speciálního vzdělávání v minulosti příliš rozvinut. 

S prvními prvky tohoto vzdělávání se můžeme setkat až na konci 19. století. V tehdejší 

době bylo především důležité to, aby se měly děti vůbec kde vzdělávat a nikoli to, zda bu-

dou mít děti s postižením možnost vzdělání (Valenta, 2003, s. 12-13). 

Až po roce 1950 máme první zmínky o vzdělávání dětí s postižením. Také v tomto roce 

dochází k vymezení samostatné pedagogické disciplíny a to disciplíny speciální. Vlivem 

politiky a společenským poměrům se systém školství rozdělil do dvou proudů, a to na Sys-

tém obecného vzdělávání, kde bylo zahrnuto předškolní, základní a středoškolní vzdělání a 

komplex zařízení, které sloužilo dětem s postižením. Ale ani toto rozdělení neumožnilo 

vzdělání všem dětem. V roku 1975 byla vytvořena nová školní koncepce a děti byly přeřa-

zovány do škol pro děti vyžadující zvláštní péči (Müller 2001, s. 17-18). Ale i v tak ne-

standardních podmínkách lze říci, že v mnoha školských zařízeních pracovali velmi kvali-

fikovaní učitelé, kteří se snažili o zlepšení tehdejších podmínek. V prostředí speciální školy 

bylo možné vypracovat metodické postupy také byly využívány kompenzační pomůcky, 

také na vysoké úrovni byly studijní materiály, ale bohužel ani v prostředí speciální školy 

nebylo možné prosadit individuální přístup ke všem dětem (Valenta, 2003. s. 13). Rodinné 

vazby s dětmi byly omezeny na minimum. Oddělení zdravých a postižených občanů mělo 

několik problémů zejména v tom, že lidé byli odtažití, nechápaví a také lidé s postižením 

čelili neustálému opovržení, urážkám (Valenta, 2003, s. 14-16). 

V 90 let začalo docházet k tomu, že děti s postižením byly postupně zařazovány do běž-

ných typů škol (Müller, 2001, s. 23). V r. 1989 si lidé uvědomili to, že vzdělávání lidí se 

vzdělávacími potřebami by mohli být integrováni do běžného vzdělávacího proudu a vzdě-
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lávání lidí se vzdělávacími potřebami by nemuselo být odděleno (Bazalová, 2006, s. 6-7). 

„Základním východiskem současného přístupu ve vzdělávání je nerozlišovat děti na handi-

capované a nehandicapované.“ (Bazalová, 2006, s. 7) V dnešní době není integrace pouze 

o tom, abychom začlenili děti do běžného vzdělávacího proudu (Bazalová, 2006, s. 7-8) ale 

také o tom, že všechny děti by měly být vzdělávány společně, měly by být dětem přizpů-

sobeny podmínky vzdělávání a nemělo by docházet k diskriminaci děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. S tím se vážou pojmy jako je integrace a inkluze. Tyto pojmy 

chápe každý odlišně, což může být také zapříčiněno tím, že každá země je v různých eta-

pách na cestách k integraci a inkluzi ve vzdělávání (Kratochvílová, 2013, s. 15). 

V dnešní době v České republice jsou uplatňovány 4 stupně vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a to „segregovaná, kontaktní, integrovaná a inkluzivní forma.“ 

(Pacholík, Machů, Lipnická et. al, 2015, s. 15) Segregovaná forma vzdělávání je ta, kde 

jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávány odděleně, tedy ve speciálních 

mateřských školách. Kontaktní forma vzdělávání zahrnuje třídy speciální, ale jsou v jedné 

mateřské škole a děti se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují speciální třídy, 

avšak některé činnosti zůstávají společné. Integrovaná forma vzdělávání je taková forma 

vzdělávání, kde děti se speciálními vzdělávacími potřebami dochází do běžných typů ma-

teřských škol, ale jsou jim přizpůsobeny podmínky vzdělávání. Poslední forma vzdělávání, 

tedy inkluzivní, je ta kde dochází všechny děti spadající do obvodu mateřských škol bez 

rozdílů (Pacholík, et. al, 2015, s. 13-16). 

Jelikož v dnešní době individuální integrace stoupla, zejména v základních školách vyvola-

lo to pokus o tzv. „totální integraci“ tu lze chápat jako pokus o začlenění všech dětí bez 

ohledu na jeho zdravotní, psychický či sociální stav do běžného vzdělávacího proudu. Což 

znamená to, že by ve třídě mohly být děti jak s tělesným handicapem, mentální retardací 

tak také děti s poruchou chování a všechny tyto děti by byly vzdělávání společně 

v jednotlivých třídách s ostatními dětmi. Tudíž toto rozhodnutí nese spolu samozřejmě 

mnoho kritiky a vlnu nesouhlasu. Odborníci, kteří s touto problematikou nesouhlasí, uvádí 

důvody ty, že není ničím totální integrace podložena. Také především proto, že se rozhodu-

je o dětech, aniž by zjišťovali, zda s tím děti souhlasí či nikoli. Totální integrace může se-

bou nést riziko také v tom, že by mohlo docházek k poklesu stupně vzdělanosti všech dětí 

(Průcha, 2013). 

Též inkluze je u nás stále v začátcích, jelikož nejsou stále podmínky pro inkluzivní vzdělá-

vání upřesněné, ale směřuje k tomu, aby všechny děti byly vzdělávány společně s ohledem 
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na jejich potřeby, možnosti, s ohledem na jejich komunitu ale zároveň odmítá diskriminaci 

(Havel, 2014, s. 16-18). 

1.2 Integrace a inkluze v zahraničních zemích 

Pohled na problematiku integrace a inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je 

odlišný v každé zemi. Každá země má svoji terminologii k pojmu integrace a inkluze, kaž-

dá země má jiný náhled na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Baza-

lová, 2006, s. 13). My bychom se chtěli pokusit poukázat na odlišnosti integrace a inkluze 

v různých zemích. 

Slovensko na problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nahlíží 

podobně jako Česká republika. Stejně jako my rozlišuje integraci individuální a integraci 

skupinovou (Bazalová, 2006, s. 65). 

Ve Velké Británii vzdělávání dětí s tělesným postižením nemá tak dlouhou tradici. První 

vzdělávání např. dětí se zrakovým postižením pochází od doby Mozarta. V dřívějších do-

bách nebyly školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak časté jako dnes (Ne-

eds, special eduacational, 1978, s. 8). Nyní se vzdělávání liší, ve všech jejích částí ale 

v současné době je snaha o provádění integrace v maximální míře. V procesu integrace 

musí být splněný všechny podmínky a nesmí docházek k poškození vzdělání ostatních dětí. 

K segregaci dětí dochází jen zřídka kdy, pokud k ní dojde, jsou děti vzdělávány ve speciál-

ních školách či třídách. Hlavním činitelem při naplňování vzdělávacích potřeb jsou třídní 

učitelé, kterým můžou vypomáhat asistenti. Speciální vzdělávací potřeby jsou dětem dia-

gnostikovány již v raném věku, kdy můžou zpozorovat různé vady i samotní rodiče, lékaři 

nebo v pozdějším věku jsou za diagnostikování zodpovědní učitelé. Ve Velké Británii je 

rozdělena integrace na integraci úplnou a částečnou (Bazalová, 2006, s. 90-92). 

Finsko je velmi vyspělé, co se týče integrace žáků. Zde jsou děti integrovány téměř všichni 

až na ty, kteří nejsou schopny vzdělávání v běžných třídách zvládnout (Bazalová, 2006). 

Podle Bazalové, (2003) děti, které jsou zařazeny do speciálních škol, jsou takové, které 

jsou jak děti s tělesným postiženým, děti s poruchou učením tak také děti s kombinovaným 

postižením (In Bazalová, 2006, s. 79). Podle Průchy je výuka ve Finsku realizovaná dvo-

jím způsobem a to flexibilní částečná integrace, kde dítě navštěvuje běžný typ školy, ale 

během celého školního roku dostává speciální úkoly zvlášť a druhý typ je úplné speciální 
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vzdělávání, kdy děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají své třídy s upravenou 

výukou (Průcha, 2013). 
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2 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

V této kapitole bychom se chtěli zaměřit nejprve na termín speciální vzdělávací potřeby. 

Také bychom se dále chtěli zaměřit na vzdělávání těchto dětí v České republice, a jak je 

toto vzdělávání ukotveno v kurikulárních dokumentech.  

2.1 Speciální vzdělávací potřeby 

Speciální vzdělávací potřeby „můžeme obecně definovat jako potřeby těch skupin popula-

ce, které v důsledku určitého znevýhodnění (handicapu) omezujícího jejich standardní 

vzdělávání si zasluhují, aby jim společnost pomáhala tím, že tato omezení odstraňuje nebo 

zmírňuje vhodnými vzdělávacími prostředky.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 279) 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) jsou: 

 „se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autis-

mem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami 

učení nebo chování), 

 se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocně-

ním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), 

 se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou 

nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o 

udělení azylu).“ (Školský zákon č.561/2004 Sb.) Také zde spadají děti nadané a 

mimořádně nadané (Bartoňová, Vítková, 2010, In Pipeková, 2010, s. 13). 

V dnešní době je tento pojem tedy speciální vzdělávací potřeby hodně kritizován, jelikož si 

někteří autoři myslí, že poukazuje na chyby dítěte a svádí tak k tzv. nálepkování. Kasíková, 

Straková (2011) tyto děti nazývá jako „žák s rozmanitými schopnostmi“. (In Kratochvílo-

vá, 2013 s. 17) nebo podle Hájkové, Strnadové (2010), které tyto děti nazývají jako „Žák s 

barierami na cestě k učení a participaci; žák s potřebou podpůrných opatření.“ (In Krato-

chvílová, 2011, s. 17) 

Speciální vzdělávací potřeby podle Školského zákonu, se zjišťují na základě vyšetření pe-

dagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Děti, kterým jsou 
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diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, mají nárok na podporu vzdělávání (Škoda, 

Fischer, 2014, s. 48). Především při integraci je důležité, aby na integraci byli připraveni 

zejména pedagogičtí pracovníci, měli by mít dostatečné vzdělání na vzdělávání těchto dětí, 

ale také děti by měly mít na integraci dobré schopnosti a dovednosti. Měly by být také 

značně motivováni, aby docházelo k intelektuálnímu rozvoji dětí. Především je důležité, 

aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami se cítily v třídním kolektivu dobře, a necí-

tily se odstrkované a nepřijaté (RVP PV, 2004, s. 39). 

Vzdělávání dětí je definováno ve školském zákoně neboli v zákonu č.561/2004 Sb. O 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a tento zákon doplňuje č. 

72 ze dne 9. Února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zaří-

zení a dále také vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných.  

Vzdělávání žáků je ukotveno v Bíle knize což je Národní program rozvoje vzdělávání. Ku-

rikulární dokumenty jsou na dvou úrovních a to státní, což je již zmiňovaná tzv. Bílá kniha 

a Rámcoví vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, základní a střední (RVP PV, 

2004). V rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je ukotveno vzdělá-

vání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou vymezeny další podmínky 

vzdělávání či jiné. Samozřejmě se tyto podmínky liší, vzhledem k druhu a stupni postižení. 

Jelikož je každé dítě individuální, má jiné potřeby a především je v rukou pedagogů, aby 

vzdělávací obsah dětem upravili podle jejich potřeb. Také je velmi podstatné to, aby 

k dětem přistupovali velmi individuálně a brali ohled na jejich individuální potřeby. Také 

by se mělo dávat pozor, aby nedocházelo k vyloučení ze stran vrstevníků. Prostředí, ve 

kterém edukace probíhá, by nemělo být příliš odlišné a děti by se v mateřské škole měly 

cítit dobře. Je velmi podstatné také to, zda jsou pedagogové dobře připraveni na děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a také aby úzce spolupracovali s odborníky. Důleži-

tým bodem také, je znát požadavky dětí a také z toho pak samozřejmě vyplívají nároky na 

pedagogy. Při vzdělávání je nutné, abychom dostáli tomu, co je v rámcovém vzdělávacím 

programu napsáno, jelikož je závazný, také proto, že s ním dále souvisí základní vzdělání. 

Vychází z toho, že každé dítě nebo žák je jiný a proto je potřeba brát na jeho individualitu 

zřetel. Na základě rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dále na-

vazují další školní dokumenty, jako jsou např. Školní vzdělávací program, který je pro dítě 

se speciálními vzdělávacími potřebami upraven podle jeho potřeb, z kterého dále vyplívá 

Třídní vzdělávací program (RVP PV, 2004, s. 36-39). 
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2.1.1 Vzdělávání dětí se sluchovým postižením v mateřské škole 

Věda, která se věnuje dětem se sluchovým postižením se nazývá Surdopedie. Děti se slu-

chovým postižením můžeme rozdělit podle toho, jak zvuk děti slyší a to můžeme posoudit 

pomocí audiometrie, která posuzuje sluch podle toho, jak děti slyší zvuk v decibelech (Ho-

ráková, 2011, s. 10). 

Podle Lejska (2003) stupeň postižení tedy můžeme rozdělit na „lehkou nedoslýchavost, 

středně těžká nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost, velmi těžká nedoslýchavost, hluchota 

komunikační a hluchota úplná“. (In Horáková, 2011, s. 20)  

Domníváme se, že každé dítě s jiným stupněm postižení má samozřejmě jiné potřeby a 

nároky a na to bychom měli brát ohled při edukaci dětí. Jelikož dítě s lehkou nedoslýcha-

vostí bude mít jistě jiné potřeby než děti s hluchotou komunikační. Děti, které jsou neslyší-

cí, tak stejně jako jejich vrstevníci vyhledávají společnost a osvojují si různé dovednosti 

pomocí hry kdy děti např. nápodobují různé situace, také se naučí dodržovat jejich pevný 

harmonogram dne děti, pomocí toho začínají postupně brát učitelky jako autoritu a začínají 

si tak prosazovat své potřeby. V mateřské škole je opět důležité brát na tyto děti zřetel při-

stupovat k němu individuálně. Děti jsou zařazovány do mateřských škol na základě volby 

rodičů, speciálně pedagogických center, poradny a také foniatra, a na základě vyšetření se 

rodiče můžou rozhodnout, zda děti integrují do běžných mateřských škol či do mateřských 

škol sluchově neslyšících. Při integraci do běžných mateřských škol děti májí speciální 

úkoly, které by měly splnit. Tyto úkoly se vyhodnocují po čas celého školního roku, aby se 

tak mohl vzdělávací plán pro tyto děti průběžně plnit a mohly tak být naplněny jejich po-

třeby. Děti si rozvíjí své dovednosti pomocí hmatového vnímání, odezírání, pomocí hrubé 

a jemné motoriky apod. (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 144-145). 

Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny každému jedinci zvlášť vzhledem k jeho individuál-

ním možnostem. Jsou zaměřené především na rozvoj komunikace, také jak už jsme zmiňo-

valy na zrak, a na grafomotoriku, dechová cvičení apod. (Horáková, 2010, In Pipeková, 

2010, s. 151). Také jednou z nejdůležitějších funkci je dítě připravit na nástup do základní 

školy. Pokud se zjistí, že dítě nemá dostatečné znalosti na to, aby mohlo přejít bez problé-

mů do základní školy, tudíž by dítě tedy mělo nejprve jít do tzv. přípravného ročníku, kde 

si děti ještě své znalosti ucelý, aby na přechod do základní školy byly připraveny (Barto-

ňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 147). 
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V rámcovém vzdělávacím programu jsou dány cíle, které jsou pro všechny děti stejné ale 

definuje také klíčové kompetence, pro dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, do kte-

rých spadá i děti se sluchovým postižením, kterých by děti měli dosáhnout (RVP PV, 

2004). Podmínky vzdělávání dětí se sluchovým postižením jsou v rámcovém vzdělávacím 

programu definovány následovně: „je dodržována sluchová hygiena, jsou zajištěny a vyu-

žívány vhodné kompenzační pomůcky.“ (RVP PV, 2004, s. 37) 

2.1.2 Vzdělávání dětí se zrakovým postižením v mateřské škole 

Věda, která se zabývá, dětmi se zrakovým postižením se nazývá Tyflopedie (Hamadová, 

Nováková, Květoňová, 2007, s. 9).  

Podle Jesenkého, (1988) máme pět stupňů zrakového postižení, „Osoby slabozraké, osoby 

se zbytky zraku, osoby nevidomé, osoby s poruchami binokulárního vidění, zrakově posti-

žení s kombinovaným postižením.“ (In Hamadová, Nováková, Květoňová, 2007, s. 36) 

Při vzdělávání dětí se zrakovým postižením je možné děti integrovat do běžných mateř-

ských škol nebo do mateřských škol pro zrakově postižené, o umístění dětí do těchto ma-

teřských škol ovšem rozhodují především rodiče na základě různých vyšetření od speciálně 

pedagogického centra. Při integraci zrakově postižených dětí je důležité v mateřských ško-

lách rozvíjet děti ve všech vzdělávacích oblastech ale také samozřejmě brát ohled na jejich 

individuální zvláštnosti. Pokud děti mají postižení zraku ale stále máji nějaké zrakové vi-

dění, tak je důležité především to, abychom tento zrak rozvíjeli co možná nejvíce například 

tím, že dětem upravíme prostředí v mateřské škole tak, aby bylo zajištěno dobré osvětlení, 

také se klade větší důraz na kontrast barev. Dále je důležité, aby děti rozvíjely svůj zrak 

pomocí různých cvičení, například na poznávání barev, jasu, k tomu můžeme použít různé 

pomůcky, různé svítidla apod. Také je důležité provádět Ortopticko-pleoptická cvičení. 

Dále je podstatné, aby si děti v předškolním období dobře rozvíjely zbylé smyslové funkce 

především proto, kdyby dítě ztratilo zrak tak aby se ve společnosti lépe orientovalo. Tím že 

děti májí procvičené zbylé funkce dokáží se lépe orientovat v prostoru a májí tak celkový 

obraz o realitě. Další oblast, která by se u dětí se zrakovým postižením měla rozvíjet je 

nácvik prostorové orientace, aby se děti lépe orientovaly v prostoru. K tomu, abychom 

toho docílili, nám může pomáhat např. chůze s doprovodem. Další oblasti, které se 

v předškolním věku rozvíjí, je nácvik sebe obslužných dovednosti a rozvoj sociálních do-

vedností. Při sebe obslužných činnostech by si dítě mělo poradit samo a učitelka mu pouze 

pomáhala, když si nebude dítě vědět rady. Mezi sociální dovednosti patří jak hygienické 
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návyky, také samozřejmě vystupování na veřejnosti, řešit různé sociální situace, vycházet 

s ostatními lidmi a jiné. K rozvoji sociálních dovedností také přispívá především to, že dítě 

komunikuje s ostatními žáky, s učitelkou, i pomocí různých např. dramatických her (Bar-

toňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 187-193). K dobré integraci samozřejmě patří pod-

pora rodičů, také dobrý přístup učitelek. V některých mateřských školkách se můžeme se-

tkat i s asistentem pedagoga, také dětem bývá vytvořen individuální vzdělávací plán a 

v neposlední řadě materiálně technická podpora (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012). 

Také na závěr této podkapitoly bychom chtěli říci, že podmínky vzdělávání dětí se zrako-

vým postižením jsou ukotveny v RVP PV např. škola by měla mít bezbariérový přístup, 

klade se větší důraz na bezpečnost, ve třídě by mělo být méně dětí, podle stupně postižení 

by měli být také ve třídách asistenti pedagoga aj. (RVP PV, 2004, s. 37). 

2.1.3 Vzdělávání dětí s tělesným postižením v mateřské škole 

Somatopedie je věda, která se zabývá dětmi s tělesným postižením (Vítkova, 2006 s. 11). 

Nejčastější příčiny, které vedou, k tělesnému postižení jsou např. dětská mozková obrna, 

lehká mozková disfunkce aj. V mateřských školách, kde jsou děti s tělesným postižením, 

by se měly provádět různé cvičení na zlepšení horních končetin zejména procvičení hrubé 

a jemné motoriky (modelování, malování, různé cviky na prsty). Dále pak základní návyky 

v sebeobsluze, aby dítě bylo co nejméně závislé na druhé osobě (Vítková, 2006, s. 149-

151). Některé děti mohou mít i spolu s tělesným postižením také i nějaké mentální postiže-

ní. Proto je velmi důležité, aby v mateřských školách byly dostatečně vzdělaní pedagogové 

a měly dostatečné vědomostí i v oblasti speciální pedagogiky. Děti s tělesným postižením 

mohou navštěvovat jak běžné mateřské školy, tak speciální třídy v mateřských školách 

nebo také mateřské školy pro děti tělesně postižené (Vítková 2010, In Pipeková, 2010, s. 

219-220).  

Specifika výuky v mateřských školách jsou zejména takové, aby se ke všem dětem přistu-

povalo individuálně. Děti s tělesným postižením májí více potřeb, potřebují více péče než 

ostatní děti, také je potřeba mít k dispozici různé pomůcky a upravit dětem prostředí, aby 

se mohly bez nějakých větších omezení pohybovat. Je důležité, abychom se dětem více 

věnovali, zaměřili se také na to, jak sedí, zda je to pro ně pohodlné také je velmi důležité 

vědět, jak jsou děti rozvinuty ve všech oblastech, jak mají rozvinutou jemnou, hrubou mo-

toriku, rozumové schopnosti, vnímání, zda dokážou udržet pozornost, poněvadž když májí 
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děti i mentální postižení tak mohou být tyto schopnosti zhoršeny (Vítková, 2010, In Pi-

peková, 2010, s. 219-220). 

V rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání jsou podmínky pro vzdělá-

vání dětí s tělesným postižením definovány takto: „jsou využívány kompenzační pomůcky, 

je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických 

prostředků nebo lidských zdrojů.“ (RVP PV, 2004, s. 37) 

2.1.4 Vzdělávání dětí s mentálním postižením v mateřské škole 

Podle M. Vágneorvé, J. Klégrové (2008) je mentální postižení: „takové, které je spojené 

s takovým snížením rozumových schopností, které se projevují v obtížemi porozumění 

okolí. Dítě vzhledem ke svému postižení nemůže dosáhnout odpovídajícího stupně intelek-

tového vývoje, přestože je dostatečně stimulováno.“ (In Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 

2012, s. 217) 

Mezi důvody mentálního postižení patří Downův syndrom. Podle Průchy, Walterové, Ma-

reše (2001) můžeme Downův syndrom definovat následovně: „Downův syndrom je vroze-

ná vada porucha způsobená genetickou odchylkou. Downův syndrom je relativně častá 

příčina mentální retardace, provázená charakteristickými tělesnými projevy.“ (In. Bartoňo-

vá, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 223) Děti s Downovým syndromem mají možnost se 

vzdělávat spolu s ostatními dětmi v běžných mateřských školách či v mateřských školách 

speciálních. Děti s Downovým syndromem v předškolním věku mohou mít problémy 

v komunikaci, jelikož jejich řeč nemusí být dostatečně srozumitelná jak pro ostatní děti, 

tak pro učitele, také mají velmi rádi hudbu, jsou dobří v rytmu. Děti s tímto typem postiže-

ní udrží krátkou dobu pozornost. Jejich intelekt se vyvíjí v předškolním věku a je důležité, 

aby se mateřské školy těmto dětem dostatečně věnovaly a rozvíjely všechny jeho rozumo-

vé schopnosti (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 222-225). 

Dětí s mentálním postižením májí možnost vzdělávání buď pomocí „individuální integrace, 

speciální třída nebo mateřská škola speciální.“ (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012 s. 

228) Obsah vzdělávání těchto dětí v běžné mateřské škole je ukotven v RVP PV kde jsou 

stanoveny podmínky vzdělávání jako např. „Je zajištěna přítomnost asistenta, počet dětí ve 

třídě je snížen, jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky aj.“ (RVP PV, 2004, s. 37) 
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2.1.5 Vzdělání dětí s poruchami učení a pozornosti v mateřské škole 

Mezi specifické poruchy učení řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, a 

v jiných zemích se můžeme také setkat s dyspraxií (Bartoňová, 2012, s. 15-16). „Výkon 

dítěte v těchto dovednostech je podstatně nižší, než odpovídá věku, inteligenci a vzděláva-

cím možnostem žáka.“ (Bartoňová, 2012, s. 15) „Specifické poruchy učení jsou pravděpo-

dobně způsobeny drobnými nedostatky v centrální nervové soustavě a souvisejí 

s jazykovými a řečovými dovednostmi.“ (Krejčová, Bodnárová, a kol. 2014, s. 7) 

Již v předškolním věku jsou schopné učitelky rozpoznat, zda děti trpí specifickými poru-

chami učení. U těchto poruch je velmi důležité identifikovat je již v předškolním věku, aby 

se s dětmi mohlo dále individuálně pracovat, pomáhat, také je důležité vzdělávání samot-

ných pracovníky případně komunikace se speciálním pedagogickými centry.  Tyto potíže 

omezit na minimum (Bartoňová, 2012, s. 15-20). Když se na tyto potíže nepřijde včas, tak 

se s dětmi potáhnou až do školního věku, kde budou mít problémy např. se čtením a psa-

ním, ale také i v jiných oblastech jako např. v mluvení, těžko se učí novým slovům, hůře 

rozeznávají hlásky, dělají chyby ve slovech, pokud děti nezvládají rozpoznat začáteční a 

poslední hlásku ve slově, což může to být jeden z příznaků specifických poruch učení. Dá-

le co by nám mohlo napovědět, že májí děti specifické poruchy učení je také to, že se jim 

obtížněji pracuje s pracovními listy, také nepoznávají co je v popředí a co naopak v pozadí, 

hůře se jim rozlišuje to, co je krátké, dlouhé a také nemusí rozpoznat geometrické tvary, 

dále také děti např. neradi kreslí, a když také jen samé čmáranice, což by mohlo dětem 

dělat potíže při psaní, kde se učí držet tužku. Další příznak může být i to, že si děti těžce 

zapamatují nějaké básničky, písničky apod. (Krejčová, Bodnárová, a kol. 2014, s. 14-19). 

Samozřejmě je důležité si těchto signálů všímat, ale ne vždy mohou znamenat poruchy 

učení, většinou je to soubor těchto projevů. Tyto problémy, které děti mají, mohou vést 

k tomu, že nebudou přijaty do základní školy a bude jim doporučen odklad. 

Je důležité, aby se všechny zmiňované oblasti, ať už je to motorika, zrakové vnímání, 

předmatematické představy, logopedická prevence by se měli hlídat a u dítěte řádně rozví-

jet aby dítě nemělo potíže při nástupu na základní školu (Krejčová, Bodnárová, a kol. 

2014, s. 14-19). 

Dále se budeme zabývat v této kapitole poruchami chování, do které spadá ADD a ADHD. 

Jeden z nejčastějších příčin ADD a ADHD je lehká mozková disfunkce. ADD a ADHD je 

syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou a bez hyperaktivity. S poruchou pozornosti je 
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spojeno mnoho dalších problému jako je například problém v komunikaci, sluchového 

vnímán, můžou být i impulzivní a mnoho dalších. Proto je velmi důležité aby tyto děti 

v mateřské škole měly dostatečně zklidňující prostředí, učitelé by se měli radit s rodiči i 

s odborníky. Ve třídě by měl být menší počet dětí, a samozřejmě je velmi důležité to, se 

dítěti věnovat a rozvíjet všechny oblasti tak, aby nedocházelo k neuspokojení potřeb dětí 

ale naopak, aby docházelo k zmírnění příznaků či jejich odstranění (Bartoňová, Bytešníko-

vá, Vítková, 2012, s. 88-90). 

Děti s poruchou pozornosti a vnímání jsou rovněž ukotveny v RVP PV a mají zde své 

podmínky a to: „prostředí je pro dítě zklidňující, počet dětí ve třídě je snížen, mateřská 

škola těsně spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem a s rodiči dítěte.“ (RVP PV, 

2004, s. 37) 

2.1.6 Vzdělání dětí s poruchou komunikačních dovedností v mateřské škole 

Řadíme sem děti s koktavostí, brebtavostí, opožděným vývojem řeči, děti s fonologickou 

poruchou aj. Vzdělávání těchto dětí je možné buď v běžných mateřských školách, ale děti 

musí mít zajištěné pedagogické pracovníky, kteří s nimi budou pravidelně provádět logo-

pedická cvičení, anebo děti můžou navštěvovat logopedické mateřské školy, kde jsou indi-

viduální či kolektivní terapie. Vždy záleží na rodičích, jak se rozhodnou kam své děti 

umístí (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 119). 

2.1.7 Vzdělávání dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v mateřské škole 

Pro děti se zdravotním znevýhodněním je možno předškolního vzdělávání v institucích 

v mateřských školách při zdravotnickém zařízení. Tyto zařízení by měla nahrazovat eduka-

ci dětem, které jsou např. dlouhodobě nemocné, nebo dlouhodobě hospitalizované anebo 

ty, co trpí chronickým onemocněním. V těchto mateřských školách probíhá edukace 

v hernách nebo přímo individuálně či skupinově na jednotlivých pokojích, podle vzděláva-

cích programů jako v ostatních běžných mateřských školách. Nebo můžou také děti na-

vštěvovat tzv. Zdravou mateřskou školu, kde je vzdělávací program zaměřen především na 

zdraví životní styl (Bartoňová, 2012, s. 243-244). 

Pokud jsou děti integrovány do běžných mateřských škol, předchází vyšetření ve speciálně 

pedagogických poradnách popřípadě psychologického. Pokud jsou takové děti zařazeny do 

běžných mateřských škol, tak je kladen větší důraz na komunikaci s rodiči, větší připrave-

nost ze stran pedagogických pracovníků, také větší důraz na bezpečí dětí např. při pobytu 
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venku, kde jsou zapotřebí alespoň dva pedagogové a také při různých sportovních aktivi-

tách (Bartoňová, 2012, s. 246-248). 

Děti se sociálním znevýhodněním, navštěvují především běžnou mateřskou školu. K dětem 

se sociálním znevýhodněním můžeme zařadit např. děti romského původu. Děti romského 

původu mají jinou kulturu, která se odlišuje od té naší. Tyto děti často vyrůstají 

v nepodnětném prostředí. V jejich domácím prostředí nenajdeme knihy, kreslící potřeby, 

ale naopak mají velmi rozvinutou sociální inteligenci. Také tyto děti nejsou schopné roz-

hodovat individuálně, jelikož vyrůstají v prostředí mezi více lidmi, kde rozhodují společně 

a nejsou tak schopny individuálně myslet (Bartoňová, 2005, 129-130). Nebo sem rovněž 

patří rodiny s nižším ekonomickým statusem. Je třeba brát zřetel především na to, aby-

chom brali ohled na jeho individuální potřeby, vyvolávat spontánní sociální učení, také 

zužitkovávat kooperativní vyučování. Těmto dětem hrozí vyloučení ve vzdělávacích insti-

tucích. Proto je důležité na tyto děti brát zřetel a věnovat se jim, poskytnout jim ranou péči, 

která zabrání tomuto vyloučení (Bartoňová, 2012, s. 260-262). 

Děti, které nejsou z podnětného prostředí a nejsou tak připravení na povinnou školní do-

cházku můžou začít chodit do tzv. přípravné třídy, které jsou zřizovány při základních ško-

lách. Je to pro děti, aby byly připraveny na bezproblémový nástup do první třídy. Vzdělá-

vací obsah vychází z RVP PV (Bartoňová, Bytešníková, Vítková, 2012, s. 267-268). 

2.1.8 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných v mateřské škole 

Podle Hewarda (2013) „za nadání bývají obvykle považovány ty děti, jejichž vybrané 

schopnosti a dovednosti, oceňované sociokulturním prostředím, jsou kvantitativně a kvali-

tativně rozvinutější ve srovnání s jejich vrstevníky.“ (In Pacholík, et al, 2015, s. 124) U 

dětí předškolního věku nemůžeme mluvit o nadaném dítěti ale spíše o „dítěti s projevy 

nadaného chování.“ (Pacholík, el al. 2015, s. 124)  

Nadání můžeme rozpoznat již v předškolním věku, můžeme si všimnout, že děti s nadáním 

jsou odlišné od svých vrstevníků, a to především tím, že dítě s nadáním může mít pro-

blémy v některých oblastech, a to je způsobeno nerovnoměrným vývojem (Pacholík, et al. 

2015). Např. v motorice, kde dítě plynule čte, ale naopak nezvládá základní motorické do-

vednosti, nebo jsou rychlí ve své práci a nechtějí čekat na ostatní, můžou být hyperaktivní, 

vyrušují ostatní děti, ve dne sní, jelikož je pro ně nezajímavá denní činnost, také se mohou 

stranit ostatním dětem, můžou být až agresivní (Jurášková, 2006, s. 108-109). Učitel ma-

teřské školy by měl rozpoznat nadané dítě, když tak učiní, měl by s dítětem komunikovat 
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neautoritativně. Dítěti bychom měli pozorně naslouchat, dále by se dítě nemělo nutit do 

činnostech, které nechtějí sami vykonávat, také dítě by mělo být pochváleno, mělo by mít 

možnost prezentovat své výsledky, nápady a v neposlední řadě bychom s dítětem měli pro-

vádět hodnocení společně s učitelem, kde má dítě možnost prezentovat své výsledky 

(Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 26-27). Nadané dítě by měl především rozpoznat učitel mateř-

ské školy, nebo také rodič dítěte. Dále je možné rozpoznat nadané dítě pomocí pozorování 

dítěte při řešení náročnějších úkolů (Pacholík, et. al. 2015, s. 128-129). 

V rámcovém vzdělávacím programu jsou pro nadané děti stanoveny vzdělávací podmínky, 

které by měly být přizpůsobeny schopnostem, aby se dítě mohlo rozvíjet ve všech strán-

kách a vzdělávání dětí bylo dostačující jeho mimořádným schopnostem. (RVP PV, 2004, 

39) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 METODOLOGIE VÝZKUMU 

V dnešní době se hodně diskutuje o problému, integrace a inkluze dětí se speciálními vzdě-

lávacími potřebami. Většina společnosti se domnívá, že naše školství není na úplnou inte-

graci zcela připraveno, a proto si myslí, že inkluze v dnešní době není zatím možná, přede-

vším kvůli vybavení škol nebo nedostatečné informovanosti učitelů. A proto jsme se roz-

hodli v rámci výzkumu přiblížit názory rodičů a učitelů na tuto problematiku. 

3.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky 

Výzkumný cíl praktické části naší bakalářské práce byl zjistit názory rodičů a učitelů na 

integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol. A 

z toho nám vyplynuly dílčí výzkumné otázky. 

Dílčí výzkumné cíle 

Na základě hlavního výzkumného cíle jsme si stanovili dílčí výzkumné cíle: 

- Zjistit, jaké jsou znalosti rodičů a učitelů o integraci dětí se speciálními vzděláva-

cími potřebami do běžného typu v mateřských škol. 

- Zjistit, jak dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivňuje edukační činnosti, 

ve skupině dětí předškolního věku. 

- Zjistit, jaké by podle rodičů a učitelů mohla mít integrace dětí se speciálními vzdě-

lávacími potřebami pozitiva nebo negativa. 

Výzkumná otázka  

Výzkumná otázka praktické části byla, jaké jsou názory rodičů a učitelů na integraci dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol. Tato výzkumná 

otázka nám vyplynula z výzkumného cíle praktické části bakalářské práce.  

Na základě výzkumné otázky jsme si stanovili dílčí výzkumné otázky, které vycházejí také 

z dílčích výzkumných cílů. 

- Jaké jsou znalosti rodičů a učitelů o integraci dětí se speciálními vzdělávacími po-

třebami do běžných typů mateřských škol? 

- Jak dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivňuje edukační činnosti ve sku-

pině dětí předškolního věku? 

- Jaké podle rodičů a učitelů mohla mít integrace dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami pozitiva nebo negativa? 
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3.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvořilo 122 respondentů rodiče, jejichž děti navštěvovali mateřskou a 

učitelé mateřských škol ze Zlínského kraje. Výběr byl dostupný. Dotazníky byly doručeny 

elektronicky a také osobně učitelům a rodičům v mateřských školách. Výzkum byl zcela 

anonymní, tudíž respondenti mohli odpovídat i negativními odpověďmi. 

3.3 Výzkumná metoda a průběh sběru dat 

V naší bakalářské práci jsme zvolili ke sběru dat kvantitativní výzkum a metodu jsme zvo-

lili dotazníkové šetřeni, tedy pomocí dotazníku. Podlé Vogt, Johnson, je „dotazník metoda 

určená pro sběr dat, která obsahuje baterii psaných výroku, nebo otázek, na které respon-

dent reaguje podle daných instrukci.“ (In Chráska, Kočvarová, 2015 s. 41) Dotazník se 

skládá ze tří částí a to „úvodní části, věcná část a demografické položky.“ (In Chráska, 

Kočvarová, 2015 Švec et. al. s.41). 

Náš dotazník, tedy věcná část dotazníku tvoří, 14 položek z toho tvoří 3 otázky otevřené a 

7 otázek uzavřených a 4 otázky polouzavřené. Tyto otázky vyplývali z dílčích výzkum-

ných otázek. 

Nejprve jsme si stanovili cíl výzkumu na základě přečtené literatury. Na základě cíle vý-

zkumu jsme si zvolili dílčí výzkumné cíle a dílčí výzkumné otázky. Poté jsme si na základě 

dílčích cílů stanovili položky v dotazníku. Poté co jsme si vytvořily dotazník, tak jsme 

provedli předvýzkum. Předvýzkum jsme provedli, na 7 respondentech z toho byla, 1 paní 

učitelka mateřské školy a 6 rodičů dětí, jejich děti navštěvovali mateřskou školu. Na zákla-

dě předvýzkumu jsme poupravili pokyny pro respondenty, pro lepší orientaci v dotazníku. 

Také jsme museli doplnit u jedné položky v dotazníku jednu odpověď, kterou respondenti 

požadovali, a chyběla tam. Po předvýzkumu a upravení dotazníku jsme začali rozdávat jak 

elektronicky, tak osobně dotazník do mateřských škol ve Zlínském kraji rodičům jejich 

děti navštěvují mateřskou školu a učitelé mateřských škol. Dotazníků se nám vrátilo 122. 

Dotazníky jsme rozdali především v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a ve Zlíně. 

V těchto městech bylo rozdáno 100 dotazníků z toho se nám vrátilo 84 dotazníků. Z toho 6 

dotazníků bylo vyřazeno z důvodu špatného vyplnění dotazníku respondenty. Tedy celkem 

jsme získali 78 dotazníků. Dotazníky jsme rozdali osobně rodičům při odchodu 

z mateřských škol a také učitelkám v mateřských školách. Dotazníky se postupně vracely, 

někteří rodiče to buď vyplnily hned, nebo další den donesli. Dalších 44 dotazníků jsem 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 29 

 

získala elektroniky na webových stránkách zaměřené na rodiče dětí předškolního věku a 

učitele mateřských škol ve Zlínském kraji.  

Data byla následně zpracována pomocí programu Microsoft Excel. Data jsme zpracovali 

pomocí tabulek četnosti a grafu. 
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4 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLKEDKŮ VÝZKUMU 

Údaje, které budou následovat, vyplývají z dotazníkového šetření a jsou také tak následně 

uspořádány podle dotazníku, který byl předložen respondentům ve Zlínském kraji. Data 

jsou znázorněna pomocí grafů a tabulek četnosti a jsou doplněna komentáři.  

Otázka č. 1 Jste? 

Tabulka 1: Rodič, Učitel 

  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Rodič 89 73 

Učitel 33 27 

Celkem 122 100 

 

V první položce našeho dotazníku jsme se ptali na to, zda je respondent rodič či učitel. 

73,0% respondentu tvořili rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu a 27,0% tvořilo 

učitelů, kteří učí v mateřské škole. Tedy většina respondentu tvořili rodiče. Což je nejspíše 

zapříčiněno tím, že v mateřských školách najdeme více rodičů než učitelů.  

 

Otázka č. 2 Pohlaví: 

Tabulka 2: Pohlaví 

 

Rodič Učitel 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Žena 76 85,4 33 100 

Muž 13 14,6 0 0 

Celkem: 89 100 33 100 

 

V této dotazníkové položce jsme zjišťovali pohlaví respondentů. U učitelek mateřských 

škol byli respondenti jen ženy tedy 100%.  85,4%  rodičů bylo žen a 14,6% bylo muži. Což 

znamená, že většina respondentů bylo žen. Domníváme se, že nám odpovídala většina žen, 

především proto, že může být, také proto že respondenti byly učitelky v mateřských ško-

lách, kde se moc učitelé nevyskytují a také dalším důvodem může být to, že matky si častě-

ji chodí pro své děti do mateřské školy. Možná také proto, mají více času, a tudíž muži si 
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své děti v mateřských školách vyzvedávají jen zřídkakdy, většinou, když se s matkou dítěte 

střídají při vyzvedávání, což nebývá tak časté. 

 

Otázka č. 3 Váš věk: 

Tabulka 3: Věk 

 
Rodič Učitel 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

19-29 45 50,6 13 39,4 

30-39 30 33,7 5 15,2 

40-49 14 15,7 4 12,1 

50 a více 0 0 11 33,3 

Celkem: 89 100 33 100 

 

Ve třetí otázce našeho dotazníku jsme zjišťovali věk respondentů, abychom věděli, jak jsou 

naši respondenti staří a zjistili si tak základní údaj o našich respondentech. U učitelek ma-

teřských škol převažoval věk 19-29 let tedy 39,4 % a u rodičů taktéž tedy 50,6 % našich 

respondentů se pohybovalo mezi 18-29 lety. Zatímco druhý nejčastější věk u rodičů tvořilo 

30-39 let tedy 33,7 % tak u učitelů to byl věk 50 a více let tedy 33,3 %. Což může být také 

proto, že průměrný věk rodičů je většinou kolem 30ti let a učitelé běžně učí i ve věku 50ti 

let a více. Třetí nejčastější věk u učitelů byl 30-39 let tedy 15,2 % a u rodičů 40-49 let tedy 

15,7 %. Nejméně učitelů bylo ve věku 40-49 let tedy 12,1% a u rodičů nebyl žádná rodič 

ve věku 50 let a více. U rodičů tedy převažoval věk 19-29 a nejméně tedy bylo rodičů ve 

věku 50 a více let. U učitelů byl nejčastější věk také kolem 19-29 lety zatímco u rodičů 

nebyl žádný respondent ve věku 50 a více let tak u učitelů to bylo 33,3 % respondentů. 
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Otázka č. 4 Víte, co znamená pojem integrace? 

Tabulka 4: Integrace 

 
Rodič Učitel 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Ano 78 87,6 33 100 

Nejsem si jistý/á 11 12,4 0 0 

Ne  0 0 0 0 

Celkem: 89 100 33 100 

 

Tato otázka je úzce spjatá s otázkou číslo 5, která na tuto otázku navazuje. V této otázce 

jsme zjišťovali, zda rodiče a učitelé vůbec vědí, co pojem integrace znamená, jelikož 

z toho vychází celý dotazník a také na ni především navazuje otázka č. 5. Z tabulky nám 

plyne, že všichni učitelé vědí, co pojem integrace znamená, tedy celých 100 % respondentů 

ví co pojem integrace je, to může být také proto, poněvadž učitelé se s tímto pojmem se-

tkávají určitě častěji než rodiče a tudíž mají o této problematice více znalostí a také mají 

s touto problematikou více zkušeností. Zatímco všichni rodiče tento pojem nemusí znát, 

jelikož s ním nemusí mít tolik zkušeností. Většina rodičů tedy 87,6 % ví, co znamená po-

jem integrace a 12,4 % rodičů si nejsou jisti, zda vědí, co tento pojem představuje. Tudíž 

nám z toho vyplynulo, že velká většina ví, co tento pojem znamená, což může být také 

proto, že je tento pojem v posledním desetiletím hodně diskutován a můžou mít 

s integrovaným dítětem i sami zkušenost. Ale také limitem této otázky může být také to, že 

rodiče si mohli vyhledat např. na internetu co to integrace je a poté odpovědět že vědí, co 

to integrace je. 

 

Otázka č. 5 Integrace podle Vás znamená? 

V této otázce jsme zjišťovali, co si vůbec respondenti představují pod pojmem integrace, 

jelikož většina našich respondentů tvořili rodiče a nebylo na sto procent jisté, zda vůbec 

vědí co to ta integrace je. Někteří rodiče nám v předešlé otázce odpověděli, že ví co to in-

tegrace je ale v této otázce nám poté sdělili, že pod pojmem integrace si představují slovo 

oddělení, což je pravím opakem integrace, ale takových rodičů jsme neměli mnoho. Avšak 

většina respondentů tedy rodiče i učitelé věděla co to integrace je a spojili si tento pojem 

většinou buď se slovem začlenění, zapojení nebo zařazeni. Většina respondentů napsala, že 
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si pod tímto pojmem představují např. Začlenění jedinců se speciálními vzdělávacími po-

třebami do kolektivu zdravých děti, začlenění dítěte s postižením do běžné mateřské školy, 

začlenění zdravotně, sociálně, znevýhodněného jedince do běžného života, společnosti 

mezi zdravé jedince, nebo také zapojení dítěte s handicapem do normálního fungování 

školky dle jeho možnosti a snaha mu toto zapojení umožnit všemi možnými prostředky. 

Pro představu jsme zde uvedli pár odpovědí. Z toho tedy plyne, že se jejich interpretace 

pojmu integrace poněkud liší, avšak podstata tohoto pojmu zůstává stejná. Což je jistě dob-

ře. Alespoň rodiče a učitele vědí co to integrace vůbec je. Myslíme si, že důvodem toho 

může být také to, jelikož je tento pojem hodně aktuální a hodně probíraný a to může být 

důvodem k tomu, že o tom rodiče mají přehled a něco o tomto pojmu vědí. Anebo naopak, 

jak už jsme zmínili v předešlé položce, rodiče si mohli najít tento pojem např. Na internetu 

a do dotazníku jen opsat nějakou odpověď. 

 

Otázka č. 6 Bude dítě se speciálními vzdělávacími potřebami časově omezovat proces 

v mateřské škole? 

Tabulka 5: Proces v mateřské škole 

 
Rodič Učitel 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní čet-

nost v % 

Ano 56 62,9 16 48,5 

Nejsem si jistý/á 20 22,5 9 27,3 

Ne  13 14,6 8 24,2 

Celkem: 89 100 33 100 

 

V otázce č. 6 jsme zjišťovali, zda si rodiče a učitelé myslí, zdali bude dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami časově omezovat proces v mateřské škole. V této otázce volili 

respondenti jak rodiče, tak učitelé téměř stejné odpovědi. Jelikož většina respondentů jak 

rodiče 62,9 %, tak učitelé 48,5 % myslí, že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 

bude časově omezovat proces v mateřské škole, my se domníváme, že to může být zapříči-

něno především tím, jelikož dítě se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje více 

času a pozornosti od učitelky a také proto, že může být pomalejší, než ostatní děti a tím tak 

zbrzdí proces celé třídy. Také v tom, že si jak rodiče, tak učitelé nejsou jisti, zda takové 

dítě bude časově omezovat proces v mateřské škole se shodnou. U rodičů to bylo 22,5 % a 

u učitelů, 27,3% což může být zapříčiněno tím, že nemají zkušenosti s takovým dítětem. A 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 34 

 

nejméně respondentů tedy jak rodičů 14,6%, tak učitelů 24,2% si myslí, že dítě se speciál-

ními vzdělávacími potřebami nebudou časově omezovat proces v mateřské škole.  

 

Otázka č. 7 Setkal/a jste se někdy již v mateřské škole s integrovaným dítětem? 

Tabulka 6: Setkání s integrovaným dítětem v mateřské škole 

 
Rodič Učitel 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Ano 64 71,9 28 84,8 

Ne 25 28,1 5 15,2 

Celkem: 89 100 33 100 

 

V otázce číslo 7 jsme zjišťovali, zda rodiče a učitelé mají zkušenosti s integrovaným dítě-

tem se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Většina respondentů tedy jak 

rodičů, tak učitelů mají, zkušenosti s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami u ro-

dičů to bylo 71,9 % a u učitelů 84,8 %. Z čehož vyplývá, že většina respondentů má zku-

šenosti s integrovaným dítětem, což může být, také protože v dnešní době je integrace čas-

tější než dříve. A proto, většina respondentů má zkušenosti s integrací dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jen 28,1 % rodičů a 15,2 % učitelů nemají zkušenosti s dítětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Otázka č. 8 Jakým způsobem, by mohlo ovlivnit vzdělávání dítěte se speciálními vzdě-

lávacími potřebami v běžné mateřské škole? 

V této otázce jsme zjišťovali, co si naši respondenti myslí, o tom jak by mohlo ovlivnit 

vzdělávání v běžné mateřské škole dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Respon-

denti tedy rodiče i učitelé zde měli samozřejmě různé názory, avšak nelišily se od sebe 

tolik, přesto si je můžeme rozdělit do tří kategorii, jelikož nelze říci, že se rodiče přikláněli 

k jednomu tvrzení a učitelé zase k druhému, poněvadž odpovědi byly smíšené. Ale napříč 

tomu si můžeme respondenty rozdělit do tři kategorii tedy na respondenty, kteří se přiklá-

nějí spíše k pozitivnímu vlivu, což tvořila převážná většina respondentů tedy jak rodiče, 

tak učitelé dále na ty co se přikláněli spíše k negativnímu vlivu a dále pak na ty co nemají 

na integraci nijak vyhraněný názor. Respondenti, kteří si myslí, že má integrace především 

pozitiva se přiklánějí k tomuto rozhodnutí především, protože tvrdí, že se děti učí ohledu-

plnosti, nemusí se bát dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo také se děti učí žít 

s ostatními dětmi. My se přikláníme spíše ke skupině, že integrace má jistě své klady i zá-

pory což tedy znamená, že může proces vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími po-

třebami ovlivnit jak negativně tak i pozitivně a je jistě těžké určit, zda je integrace čistě 

pozitivní či negativní, jelikož má vše své světlé i stinné stránky. Další skupina responden-

tů, kteří se přiklánějí spíše k negativnímu vlivu, poněvadž by dítě se speciálními vzděláva-

cími potřebami mohlo být vystavěno, posmíváním, možná dokonce k agresi až k šikaně. 

Nebo také k tomu že dítě bude zpomalovat proces fungování mateřské školy respektive 

třídy, jelikož se mu učitel musí více věnovat a jelikož má ve třídě více dětí tak nemusí stí-

hat a tím se proces zpomalí. Nebo nebude dítě stíhat proces vzdělávání, to může dále způ-

sobit u dítěte frustraci, bezmoc. Anebo dítě může vyrušovat, může být nesoustředěné. Další 

skupina respondentů, která tvrdí, že může mít integrace i negativní vliv i pozitivní, poně-

vadž je integrace individuální, vždy záleží na konkrétním dítěti a že je jistě dobré, když je 

ve třídě asistent aby mohl, paní učitelce pomoci k této variantě se přikláněli jak rodiče, tak 

i učitelé.  
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Otázka č. 9 S jakým integrovaným dítětem v mateřské škole máte zkušenosti? 

 

Graf 1: Zkušenosti s integrovaným dítětem v mateřské škole 

 

V otázce číslo 9 jsme zjišťovali, s jakým integrovaným dítětem mají respondenti zkušenos-

ti, respondenti měli možnost odpovídat více odpověďmi, jelikož mohli mít zkušenosti 

s více dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče 19,4 % i učitelé 23,2 % mají 

nejvíce zkušeností s dítětem s poruchou chování. Domníváme se, že to může být zejména, 

protože se dítě s poruchou chování vyskytuje v mateřských školách častěji než dítě např. se 

zrakovým postižením. Zatímco u druhé nejčastější odpovědi se respondenti neshodli, u 

rodičů druhá nejčastější odpověď byla ta, že nemají zkušenosti s dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami, což tvořilo 18 % a u učitelů to bylo až pátá nejčastější odpověď 

tedy 7,2 %. Třetí nejčastější odpověď u rodičů byla dítě s vadou řeči a dítě s mentálním 

postižením u obou odpovědí to bylo 15,8 % a u učitelů třetí nejčastější odpověď byla dítě 
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s vadou řeči, což činilo 18,8 % tedy i zde se rodiče a učitelé částečně shodli. Může to být 

zejména proto, že dítě s vadou řeči je většinou v každé mateřské škole, a chodí do logope-

dické poradny, nebo se provádějí různé logopedická cvičení v mateřských školách, zejmé-

na proto, že dítě s vadou řeči je téměř v každé mateřské škole. Čtvrtá nejčastější odpověď u 

rodičů byla to, že mají zkušenosti s dítětem s tělesným postižením, což činilo 12,9 % u 

učitelů tato odpověď byla až šestá nejčastější tedy 5,8 %. Pátá nejčastější odpověď u rodičů 

byly, jiné odpovědi než ty které mohly rodiče zvolit a to činilo 7,9 % a u učitelů tato odpo-

věď byla čtvrtá nejčastější odpověď tedy 13 %. Respondenti zde uvedli např. s dítětem 

s autismem nebo s dítětem s kombinovaným postižením nebo také s dítětem se sociálním 

znevýhodněním dále také Downův syndrom, nebo dítě s epilepsii. Šestá nejčastější odpo-

věď u rodičů byla dítě se zrakovým postižením, což činilo 6,5 %  u učitelů tato odpověď 

byla až na posledním místě tudíž 4,3 %. A nejméně častá odpověď u rodičů byla dítě se 

sluchovým postižením tedy 3,6 % a u učitelů tato odpověď byla pátá nejčastější 7,2 %. 

Tedy nejméně časté odpověď u rodičů tvořila dítě se sluchovým postižením a u učitelů to 

bylo dítě se zrakovým postižením, myslíme si, že to může být také proto, jelikož tyto děti 

nemusí navštěvovat běžnou mateřskou školu, ale můžou chodit do mateřských škol buď 

pro sluchově neslyšící či do mateřské školy pro zrakově postižené a také proto, že se 

v mateřské škole málokdy setkáme s dítětem jak už se zrakovým tak se sluchovým posti-

žením.  
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Otázka č. 10 Jaké by mohla mít podle Vás integrace dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami do mateřské školy výhody? 

 

Graf 2: Výhody integrace v mateřské škole 

 

V této otázce jsme zjišťovali, jaké by mohla mít integrace podle respondentů výhody. Re-

spondenti měli možnost odpovídat maximálně dvěma odpověďmi. Nejčastější odpověď, 

kterou zvolili rodiče, tedy 24 % byla kontakt se zdravími dětmi a zatímco u učitelů tato 

odpověď byla, až čtvrtá nejčastější což činilo 17,7 %. Což může být také proto, že dítě pak 

může být motivováno k dalším činnostem a můžou ho dětí hnát dopředu. Druhá nejčastější 

odpověď u rodičů byla, snadnější začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

do společnosti tudíž 20,5 % a u učitelů tato odpověď byla nejčastější tedy 27,4 %. Možná 

také proto, že když se dítě začne integrovat do běžného kolektivu v brzkém věku, tak 

v dospělosti nebude mít se začleněním takové problémy než dítě, které není na začleňová-

no do kolektivu již v brzkém věku.  Třetí nejčastější odpověď u rodičů i učitelů byla vzá-

jemná motivace a působení na sebe navzájem což činilo u rodičů 19,9 % a u učitelů 21 %. 

Čtvrtá nejčastější odpověď u rodičů byla, poznávání života dětí s dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami což činilo 19,2 % a u učitelů tato odpověď byla hned druhá nej-

častější odpověď, což činilo 24,2 %. Nejméně častá odpověď u rodičů i učitelů byla jiná, 

kterou rodiče i učitelé doplnili o svoji vlastní odpověď. Často se vyskytovala odpověď, 

poněvadž v integraci žádnou výhodu nevidí, tak nejsou zastáncem integrace a pak také 
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odpovědi typu, že děti budou empatičtější k druhým lidem, tudíž si budou vzájemně pomá-

hat nebo ovšem také záleží na druhu postižení, zejména proto, že je integrace individuální 

což si myslíme i my. Což je jistě pravda každé dítě s jiným typem postižení má jiné potře-

by.  

 

Otázka č. 11 Jak by mohlo ovlivnit vzdělávání vztah dětí k dítěti se speciálními vzdě-

lávacími potřebami v mateřské škole? 

 

Graf 3: Vztah dětí k integrovanému dítěti v mateřské škole 

 

Další otázka se zaměřovala na to, co si myslí respondenti o tom, zda vzdělávání může 

ovlivnit vztah děti k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Respondenti měli mož-

nost odpovědět na tuto otázku maximálně dvěma odpověďmi. Nejčastější odpověď u rodi-

čů tedy 36,8 % byla taková, že si děti budou pomáhat, ale u učitelů tato odpověď byla dru-

há nejčastější tedy 26,2 %, může to být také kvůli tomu, že ostatní děti vidí, že dítě se spe-
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proto, že je každé dítě jiné a záleží na pedagogovi, jak se k tomu postaví, půjde dětem pří-

kladem a také to, že jeden rok děti takové dítě přijmou a druhý rok už nemusí být tak chá-

pavé, nemusí ho přijat tak jako děti před nimi. Třetí nejčastější odpověď tedy 13,5 % byla 

u rodičů i učitelů stejná, že se ostatní děti budou, k dítěti se speciálními vzdělávacími po-

třebami stavět odmítavě u učitelů tato odpověď činila 11,9 %. Čtvrtá nejčastější odpověď u 

rodičů tedy 12,8 % byla taková, že ostatní děti nebudou o integrované dítě projevovat zá-

jem. A u učitelů tato odpověď byla až na posledním místě, což činilo 4,8 %. Nejméně častá 

odpověď tedy 10,5 % u rodičů byla taková, že se děti budou s dítětem přátelit. Tato odpo-

věď u učitelů byla nejčastější, což činilo 50 % odpovědí. 

 

Otázka č. 12 Jaké by podle Vás mohla mít integrace dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami do mateřské školy úskalí? 

 

Graf 4: Úskalí integrace v mateřské škole 
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což vzhledem k tomu, že mateřské školy nemají dostatečné vybaveni na dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ani finanční prostředky aby podmínky mohly upravit. Také ma-

teřské školy nemívají často ani bezbariérový přístup což je velkou komplikaci při integraci 

dětí s tělesným postižením. Druhá nejčastější odpověď u rodičů byla nedostatečná infor-

movanost ze strany rodičů což činilo 22,8 %, a u učitelů tato odpověď byla až na třetím 

místě tedy 22,2 %, což může být především tím, jelikož učitelé nemusí mít dostatečné 

vzdělání např. v oblasti speciální pedagogiky na to, aby mohli dětí se speciálními vzdělá-

vacími potřebami vzdělávat. U rodičů třetí nejčastější odpověď byla jiná, což činilo 17,3 

%, kde rodiče a učitelé doplnili svůj názor, u učitelů tato odpověď byla až na čtvrtém mís-

tě, což činilo 7,9 %. Na tuto otázku nám odpovídali především, že největším úskalím inte-

grace považují nepodnětné domácí prostředí, které ovlivňuje celkovou osobnost žáka a 

také to, že je potřeba snížit počet dětí v mateřských školách, zejména nejspíše proto, že je 

dětí v mateřských školách pro integraci moc a jedna učitelka se pak nemůže věnovat dosta-

tečně všem dětem a ještě navíc dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrtá nejčas-

tější odpověď u rodičů byla, nepřijetí ze stran ostatních dětí tedy 15,7 % a u učitelů tato 

odpověď byla už drahá nejčastější tudíž 30,2 %. Možná proto, že nejsou na integrované 

děti zvyklé a nemusí přijmout jeho odlišnosti. A pátá nejčastější odpověď u rodičů i učitelů 

byla, že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má pocit méněcennosti, což činilo 13,4 

% a u učitelů 6,3 %. Poněvadž dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nemusí stačit 

ostatním dětem v jejich tempu a nemusí se s tím tak dobře vyrovnat a může se tak cítit mé-

něcenné.  
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Otázka č. 13 Mohlo by podle Vás, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivnit 

ostatní děti v mateřské škole? 

Tabulka 7: Ovlivnění ostatních dětí 

 
Rodič Učitel 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Ano 67 75,3 23 69,7 

Nejsem si jistý/á 17 19,1 8 24,2 

Ne  5 5,6 2 6,1 

Celkem: 89 100 33 100 

 

V této otázce jsme zjišťovali, zda by podle rodičů a učitelů mohlo, dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami mohlo ovlivnit ostatní děti. Zde se rodiče i učitelé shodli a tvrdí, 

že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivní ostatní děti, což u rodičů činilo 75,3 

% a u učitelů 69,7 %. Může to být možná proto, že by na ně mohli brát větší ohled, také 

proto, že takové děti běžně můžou setkat s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

a alespoň budou vědět jak se zachovat anebo také negativně, kdy se mu mohou posmívat 

nebo dokonce šikanovat. 19,1 % rodičů a 24,2 % učitelů si nejsou jisti, zda by, dítě speci-

álními vzdělávacími potřebami ovlivní ostatní děti. A 5,6 % rodičů a 6,1 % učitelů si ne-

myslí, že by dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivnilo ostatní dětí. 
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Otázka č. 14 Zde je místo pro Váš názor: 

V této poslední otázce jsme chtěli zjistit, zda rodiče a učitelé nám chtějí ještě něco sdělit 

navíc. Tato otázka byla nepovinná a odpovídal na ni jen ten, kdo chtěl. Odpovědi se nám 

moc neshodovali, někdo nám vyjádřil svůj názor na integraci a někdo jiný nám zase popsal 

svoji zkušenost s integrací dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. My se teď poku-

síme tyto odpovědi shrnout. Názory na integraci byly většinou takové, že s integrací sou-

hlasí, ale ne teď, není na to připraveno naše školství, především proto, že nejsou na to do-

statečné finanční podmínky, ani prostředky a navíc v mateřských školách je hodně dětí a 

tak se nemůže jedna učitelka starat o všechny děti stejně a ještě navíc o jedno nebo dokon-

ce více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Poněvadž je málo asistentů pedagoga, 

což je velký problém, jelikož při integraci se bez nich učitelky skoro neobejdou. Rovněž 

samozřejmě záleží na typu postižení, jelikož je integrace velmi individuální. V tomto tvr-

zení se většina respondentů shodla. A také jedna maminka nám popsala zkušenost 

s integrovanou holčičkou s autismem, kde rodiče dítěte šli nejprve do speciálně pedagogic-

kého centra a tam jim řekli, že holčička může navštěvovat běžnou mateřskou školu. Hol-

čičce pomohla integrace v tom, že se snažila dohnat své spolužáky ve šech směrech, ma-

minka uznala, že je pomalejší má své tempo ale i přesto se výrazně zlepšila v sebeobsluze, 

v hygieně a také v řeči. Maminka tuto zásluhu připisuje hodně učitelkám v mateřské škole 

a také to že je ve třídě menší počet dětí.  
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4.1 Odpovědi na výzkumné otázky 

Jaké jsou znalosti rodičů a učitelů o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potře-

bami do běžných typů mateřských škol? 

Z dotazníku, jsme zjistily, že všichni učitelé mají znalosti v oblasti integrace a téměř 

všichni rodiče taktéž jen pár rodičů si nebylo jisto, zda vědí, co tento pojem představuje. 

Většina respondentů, nám sdělilo, že ví co to integrace je a odpověď doplnili vlastními 

slovy většinou synonymem a odpověď dále pak rozvedli. 

Také jsme zjistili, s jakým integrovaným dítětem mají nejvíce zkušenosti. Rodiče mají nej-

více zkušeností s dítětem s poruchou chování, kdežto učitelé mají zase nejvíce zkušeností s 

dítětem s mentálním postižením. 

Jak dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivňuje edukační činnosti ve skupi-

ně dětí předškolního věku? 

Většina respondentů se domnívá, že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivní 

ostatní děti a také, že se to odrazí na vztahu k ostatním dětem. Rodiče si myslí, že si budou 

děti především pomáhat a učitelé zase že se budou navzájem spolu přátelit.  

Dále jsme zjišťovali, jak by mohlo dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivnit 

ostatní děti a tady bychom si mohli rodiče rozdělit do tři kategorii, kde první kategorie by 

tvořili rodiče a učitelé, kteří si myslí, že integrace má čistě pozitivní vliv pak na ty co si 

myslí, že má čistě negativní a pak jsou tady i respondenti co si myslí, že integrace má své 

pozitiva i negativa. Avšak většina respondentů vidí v integraci spíše pozitiva. 

Jaké podle rodičů a učitelů mohla mít integrace dětí se speciálními vzdělávacími po-

třebami výhody nebo úskalí? 

Zde jsme zjistili, že rodiče a učitelé se shodnou především v úskalí integrace, která je pře-

devším v tom, že mateřské školy nemají dostatečné podmínky a vybavenost škol na inte-

graci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ale naopak ve výhodách integrace se rodiče rozcházeli. Učitelé považují především za 

výhodu to, že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude mít snadnější začlenění do 

společnosti, zatímco rodiče považují výhodu integrace v tom, že děti se speciálními vzdě-

lávacími potřebami budou mít kontakt se zdravími dětmi. 
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4.2 Diskuze 

V této podkapitole bychom se chtěli pokusit o shrnutí výzkumu a také to co si o této pro-

blematice myslí autorka.  

Ve výzkumu jsme zjistili, že rodiče i učitelé mají znalosti v oblasti integrace dětí se speci-

álními vzdělávacími potřebami. Podle našeho názoru je jistě dobře když rodiče i učitelé se 

orientují v této problematice a mají o ni alespoň základní povědomí. Už jen kvůli tomu, že 

mateřskou školu navštěvují i jejich děti. Také nám z výzkumu vyplynulo, že nejvíce zku-

šeností mají s dítětem s poruchou chování. Učitelé mají nejvíce zkušeností s dítětem 

s mentálním postižením, což nás překvapilo, jelikož si myslíme, že nejvíce dětí 

v mateřských školách je dítě s poruchou komunikačních dovedností. Jelikož podle našeho 

názoru je téměř v každé škole takové dítě a je v každé mateřské škole logoped, jelikož má-

lo dětí umí vyslovovat dobře všechny hlásky, ale samozřejmě ne všem dětem problémy 

s výslovností zůstanou do dospělosti a proto je důležité začít s prevenci již v předškolním 

věku.  

Dále jsme zjistili, že rodiče i učitelé si myslí, že dítě se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi ovlivní proces v mateřské škole i vztah dětí k dítěti. My se domníváme, že dítě se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami jistě ovlivní proces v mateřské škole. Zejména protože 

dítě potřebuje jiné podmínky, prostředky ve vzdělávání. Také děti budou vidět, že dítě buď 

vypadá či chová se odlišně než oni, ale je důležité, aby jak rodiče, tak učitelé šli dětem 

příkladem a nedocházelo tak k nějakému negativnímu ovlivňování, ale spíše aby si děti 

vytvořily mezi sebou kladný vztah a děti těmto dětem pomáhali, přijali ho a neposmívali se 

mu. K čemuž se dostáváme také k pozitivum a negativum integrace.  

Na negativech se shodli rodiče i učitelé a to v tom, jelikož mateřské školy nemají dostateč-

né podmínky a vybavení na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Také 

se přikláníme nejvíce k tomuto negativu, jelikož pak MŠ nemají dostatek financí na upra-

vení podmínek, zakoupení pomůcek a také na financování asistentů pedagoga, bez kterého 

je integrace velmi obtížná. Pozitiva se také velmi nelišili, respondenti mluvili především o 

lepším začleněním do společnosti a také kontakt se zdravími spolužáky, což je jistě skvělé 

a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pak budou mít snazší začlenění 

v budoucnosti. Domníváme se, že integrace je jistě dobrá věc a mělo by se integrovat již od 

útlého věku, ale také by se měli dítěti přizpůsobit do jisté míry podmínky, měl by být také 
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přítomen asistent pedagoga, aby integrace probíhala úspěšné a nedocházelo tak ke zbyteč-

ným problémům, kterým lze předejít. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na problematiku integrace dětí se speciálním vzdělá-

vacími potřebami do běžných typů mateřských škol.  

Nejprve jsme si stanovili teoretická východiska v oblasti integrace a inkluze, jak je tato 

problematika chápána, jak v České republice, tak v zahraničních zemích. Také jsme se 

změřili na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejich vzdělávání a jak je toto 

vzdělávání ukotveno v kurikulárních dokumentech. 

V části praktické jsme se zaměřili na zjišťování názorů rodičů a učitelů na integraci dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol pomocí anonymní-

ho dotazníku, který byl adresován rodičům, jejichž děti navštěvovali mateřskou školu a 

učitelům mateřských škol ve Zlínském kraji. Dotazník byl jak pro rodiče tak učitele totož-

ný. Po sesbírání a vyhodnocení dat jsme dospěli k výsledkům, že názory rodičů a učitelů se 

na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami liší. Nelze stanovit jednotný názor 

na tuto problematiku. Avšak můžeme říci, že většina respondentu tedy jak rodiče, tak uči-

telé s integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami převážně souhlasí, avšak jsou tu 

i respondenti, kteří jsou proti integraci a také rodiče a učitelé, kteří zaujímají neutrální po-

stoj k integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Takovým větším limitem naší bakalářské práci je, že jsme se zaměřovali, na děti se speci-

álními vzdělávacími potřebami jako celku tudíž jsme měli omezené možnosti při sestavo-

vání dotazníku, jelikož jsme položky nemohly více specifikovat. Také dalším limitem mů-

že být to, že jsme měli málo položek v dotazníku a také to, že rodiče byli v některých mož-

nostech omezeni polouzavřenými otázkami a museli odpovídat odpověďmi, které jsme jim 

předem určili, i když měli možnost odpověď poté doplnit.  

Přínos do praxe: 

Přínosem této bakalářské práce do praxe je to, že rodiče by měli být i nadále informováni o 

tom, co je to integrace, zda vůbec v mateřské škole je integrované dítě a jaké integrované 

dítě v mateřské škole je. Dalším přínosem do praxe může být také to, že mateřské školy 

nemají dostateční podmínky na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro-

to, by mateřské školy měli dostávat více finančních prostředku na vzdělávání dětí se speci-

álními vzdělávacími potřebami.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P1: Dotazník 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

Jmenuji se Michaela Bobčíková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru Učitel-

ství pro mateřské školy na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

K  ukončení svého studia budu obhajovat bakalářskou práci, která se zabývá integraci dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami (Dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevý-

hodněním a sociálním znevýhodněním) do běžných typu mateřských škol. Z důvodu zjiš-

tění potřebných údajů bych Vás ráda požádala o spolupráci a vyplnění dotazníku. 

Pokud je v otázce možnost výběru z více odpovědí, vyberte vždy prosím pouze jednu od-

pověď (pokud není uvedeno jinak), popř. dopište vlastní názor.  Vybrané odpovědi za-

kroužkujte. Dotazník je zcela anonymní. 

Prosím Vás o uvedení pravdivých odpovědí. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu, kterou jste vyplnění dotazníku věnovali. 

1. Jste: 

a) Rodič 

b) Učitel 

 

2. Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž 

 

3. Věk: 

a) 18-29 

b) 30-39 

c) 40-49 

d) 50 a více 

 

4. Víte co znamená pojem integrace? 

a) Ano 

b) Nejsem si jistá 

c) Ne 

 

5. Integrace podle Vás znamená: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

6. Bude dítě se speciálními vzdělávacími potřebami časově omezovat proces 

v mateřské škole?  
a) Ano 

b) Nejsem si jistý/á 

c) Ne  

 

7. Setkal/a jste se někdy již v mateřské škole s integrovaným dítětem? 

a) ano 

b) ne 

 

 

8. Jakým způsobem, by mohlo ovlivnit vzdělávání dítě se Speciálními vzděláva-

cími potřebami v běžné mateřské škole? 

………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………… 

 

 

9. A jakým integrovaným dítětem v mateřské škole máte zkušenosti? 

(MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ) 

a) Dítě s tělesným postižením 

b) Dítě s mentálním postižením 

c) Dítě se zrakovým postižením 

d) Dítě se sluchovým postižením 

e) Dítě s vadou řeči 

f) Dítě s poruchou chování 

g) S žádným 

h) Jiný uveďte jaký: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Jaké by mohla mít podle Vás integrace dítěte se speciálními vzdělávacími po-

třebami výhody? 

(VYBERTE 1 AŽ 2 ODPOVĚDI!) 

a) snadnější začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do společnosti 

b) kontakt se zdravými dětmi 

c) vzájemná motivace a působení 

d) poznávání života dětí s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

e) jiná, uveďte jaká: 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

11. Jak by mohl ovlivnit výuku vztah dětí k dítěti se speciálními vzdělávacími po-

třebami v mateřské škole? 

(VYBERTE 1 AŽ 2 ODPOVĚDI!) 

a) přátelí se s ním 

a) pomáhají mu 

b) neprojevují o něj zájem 

c) odmítavý 

d) jiný, uveďte jaký 

             ……………………………………………………………………………………. 

 

12. Jaké by podle Vás mohla mít integrace dítěte se speciálními vzdělávacími po-

třebami úskalí? 

(VYBERTE 1 AŽ 2 ODPOVĚDI!) 

a) nepřijetí ze strany ostatních dětí 

b) dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má pocit méněcennosti 

c) nedostatečné podmínky, vybavenost škol 

d) nedostatečná informovanost učitelů 

e) jiná, uveďte jaká: 

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

13. Mohlo by podle Vás, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivnit 

ostatní děti v mateřské škole? 

a) Ano 

b) Nemohu posoudit 

c) Ne 

 

 

14. Zde je místo pro Váš názor: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


