
INKLUZE V NÁS A KOLEM NÁS 

Snad každý člověk, kterému nejsou témata škol, školství a vzdělávání vzdálená, 

pravděpodobně narazil na pojem inkluze. V současné době vzbuzuje dění okolo zákonů a 

vyhlášek spojených se začleňováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

speciálně nadaných spoustu emocí, ty pak často zastiňují samotné jádro prezentovaných 

názorů. Během hledání a seznamování se s problematikou jsem narazila na spoustu různých 

názorů, od nekritických oslavných, přes nerozhodné až po články téměř nenávistné. Kvalita 

článků a způsob prezentace názorů autorů velmi kolísala, z čehož usuzuji, že potřebu vyjádřit 

se pociťují lidé všech možných vzdělávání, vrstev,… 

Stěžejním přínosem inkluze by mělo pravděpodobně být naplnění potřeb žáků se specifickými 

potřebami vzdělávání na vzdělávání, kontakt s vrstevníky, začlenění do společnosti a s tím 

spojeným získáváním sociálních návyků. Žáci bez specifických potřeb vzdělávání by pak měli 

příležitost osvojit si toleranci, pochopení a vůbec přístup k lidem, kteří jsou jakkoliv odlišní. 

Žáci ve třídě by se tak měli navzájem obohacovat. Na druhou stranu inkluze stojí a bude stát 

ohromné množství finančních prostředků, které by neměly být ukrajovány z rozpočtů a platů 

učitelů, jak se údajně v praxi děje. 

 Samostatné vyučování za přítomnosti učitele a několika specializovaných asistentů v rámci 

jedné třídy nemůže být komplikované. Rodiče se mohou bát o kvalitu vyučování, například 

pomalejšího probírání látky kvůli minoritní skupině žáků ve třídě. Dokonce existují lidé, kteří 

se bojí, že kvůli inkluzi dojde k výraznému omezování specializovaného školství zaměřeného 

právě na žáky se specifickými potřebami vzdělávání. 

 Narazila jsem na spoustu různých názorů, některé mi přišly celkem oprávněné, jiné méně. A 

možná i proto, že nejsem odborník na inkluzi, nedokáži v tomto případě zcela vyhraněně 

formulovat jednoznačně vlastní názor. Dokáži se ztotožnit s argumenty a idejemi pro 

zavádění inkluze, ale také si myslím, že mnohé obavy jsou oprávněné. Na základě svých 

současných vědomostí si myslím, že inkluze je správná věc, ale bude hodně záležet na 

konkrétní realizaci, financování a spoustě dalších faktorů, zda inkluze po česku bude žákům 

ku prospěchu, či naopak.  
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