
Jak se námi dotázaní mladí lidé ve školách cítili? Co je tam potkalo? Kdo jim pomohl? Co je tížilo? 
Své zkušenosti popsali natolik osobně a podrobně, že by bylo škoda nenechat je zaznít v nezkrácené 
formě. A proto jsme pro vás připravili tuto speciální přílohu. Představujeme vám v nich Anetu, 
Barboru, Davida, Honzu, Janu, Lukáše a Michaela, jejichž příběhy mají k tématu hodně co říci.   

 
Inkluze ve vzdělávání:
Příběhy psané životem

Inkluze ve vzdělávání je tématem podzimního čísla Dobrých zpráv, což dosvědčí řada článků 
uvnitř časopisu. Chtěli jsme k nim přidat krátkou ilustrující anketu několika současných 
i bývalých studentů, kteří navzdory svému handicapu prošli všeobecným vzdělávacím systémem 
společně s žáky, jež mají to štěstí, že je žádné postižení nepotkalo. 

Příloha

připravila Irena Šatavová
  fotografie z archivu současných a bývalých studentů
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Po narození Lukáše mu lékaři diagno
stikovali dětskou mozkovou obrnu 
a rodičům řekli, že z něj bude „dement
ní ležák." To se nepotvrdilo – Lukáš 
poměrně úspěšně dokázal zvládat 
veškeré nástrahy školního vzdělávání, 
kterým doposud čelil, i když to nebylo 
jednoduché. Na 9. základní školu 
ve Zlíně nastoupil po dvouletém 
odkladu, od první třídy měl svou 
asistentku, která mu zapisovala učivo 
a pomáhala mu. Po absolvování 
ekonomického lycea studuje na Met
ropolitní univerzitě v Praze a účastní 
se speciálního programu Škola bez 
bariér, umožňujícího studium lidem 
s pohybovým postižením. 

 V čem spočívá vaše specifická potřeba?
Hlavní omezení, se kterými jsem se musel 
poprat, byla moje rychlá unavitelnost 
a ztráta soustředění. Kvůli tomu jsem musel 
spoustu věcí dohánět doma, za pomoci 
rodiny a vlastního úsilí. Chtěl jsem se totiž 
za každou cenu ostatním vyrovnat. 
  Z toho začaly paradoxně plynout první 
problémy, protože jsem se skutečně ostatním 
vyrovnal a některé jsem i překonával. Asi 
v 5. třídě jsem se poprvé dočkal od některých 
spolužáků nařčení, že mi asistentka napovídá 
a učitelka nadržuje. To jsem nesl těžce 
jednak proto, že to nebyla pravda, a za druhé 
proto, že mi to kazilo radost z dosahovaných 
a mnohdy těžce vydřených výsledků. Naštěstí 

bylo takových málo a byly to pořád ty samé 
osoby, nikdo další se k nim nepřidal. Na mou 
obranu však většinou také ne, protože šlo o ty 
největší „borce" třídy, které si nikdo nechtěl 
znepřátelit.

 Jak moc jste se vnímal jako „jiný“ 
ve srovnání s vašimi spolužáky?
Během prvních let jsem si žádné odlišnosti 
oproti ostatním dětem nepřipouštěl. Velký 
podíl na tom měla skvělá paní asistentka 
a stejně úžasné třídní učitelky. Přestože se 
později na základní škole našli spolužáci, 
kteří se postavili proti mně (viz výše), určitě 
jsem nestál na okraji kolektivu a nikdo 
(kromě dotyčných jedinců) se nikdy nepo-
kusil využít mých pohybových nedostatků. 
Brali mě takového, jaký jsem byl. 

 Jakou pomoc vám poskytovali vaši 
učitelé? 
Myslím, že mi velmi pomohlo to, že jsem 
byl neustále do kolektivu zapojován. 
Asistentka mi v tom nikdy nebránila, spíše 
naopak, velmi mi pomáhala zbavovat se 
případných obav. Velkou oporou mi opět 
byla rodina a svou vstřícností a ochotou mi 
pomáhali i učitelé. Pokud to bylo jen trochu 
možné, mohl jsem se účastnit všech školních 
akcí od návštěv divadel, přes školní výlety 
a vícedenní školy v přírodě. I zde byla se 
mnou asistentka, ale většinou mne nechávala 
spolupracovat se spolužáky a zasahovala jen 
tehdy, když to bylo nutné. Musím říct, že 
se spolužáci ke mně i zde chovali přátelsky 
a zažili jsme spolu hodně dobrého. Tyto 
zkušenosti byly pro mne podle mého názoru 
v životě velmi prospěšné.   
  I na druhém stupni se dalo vždycky 
s učiteli domluvit na způsobu mého ohod-
nocení, aby byl spravedlivý vůči ostatním, 
ale také vůči mně. Někdy jsem byl zkoušen 
ústně, v písemných testech mi učitelé dávali 
více času atp. 

 Co pro vás bylo nejtěžší? S čím jste se 
špatně vyrovnával?
Co se týče předmětů, nejméně kladný vztah 
jsem měl a dodnes mám k matematice. 
Pod číselnými údaji a úkony s nimi spo-

jenými jsem si málokdy uměl představit 
něco konkrétního, a tak jsem se musel 
matematické postupy učit nazpaměť podle 
toho, jak vypadalo zadání příkladu. Později 
jsem zjistil, že jsem schopen si postup usadit 
a pochopit ho, ale že k tomu potřebuji více 
času. Styl „jeden týden probereme, druhý 
píšeme písemku a pak probíráme novou 
látku" mi nikdy neseděl. Naproti tomu mezi 
mé nejoblíbenější předměty patřil dějepis, 
angličtina, přírodopis a docela i čeština. 
Prostě cokoliv, co jsem si mohl poslechnout, 
něco si k tomu představit nebo to pojmout 
jako příběh. 
  Na vysoké škole jsem od školy dostal 
diktafon k nahrávání přednášek a laptop 
ke psaní poznámek. Škola mi vychází 
maximálním způsobem vstříc a přitom mi 
umožňuje dosažení větší samostatnosti při 
zachování spravedlivých studijních pod-
mínek pro ostatní studenty i pro mne. 

 Jaké plusy pro vás inkluzivní vzdělávání 
mělo?
Všeobecně byla pro mne školní docházka 
dobrou, i když občas stresující záležitostí. 
Trocha stresu ale k životu patří a každá 
takováto zkušenost pomůže v životě dostat 
se dále. Důležité ale je nevzdávat se, nene-
chat se odradit, s rozvahou a odhodláním 
posouvat hranice vlastních možností a věřit 
ve vlastní schopnosti.

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnil, kdybyste měl tu čarovnou 
moc?
Jednoduché řešení podle mne neexistuje. 
Možná by se k němu dal udělat alespoň 
jeden krok, protože každý problém je 
o lidech a v lidech. Tím krokem je snaha 
o vzájemnou toleranci a pochopení, snaha 
hledat kompromis. Schopnost najít a uznat 
vlastní hranice možností, ale zároveň ochota 
hledat nové cesty a způsoby, jak tyto hranice 
rozšiřovat. A tady asi nic jiného než kouzlo 
nepomůže…   

„Důležité je nevzdávat se,  
nenechat se odradit, s rozvahou a odhodláním posouvat 

hranice vlastních možností a věřit ve vlastní schopnosti,“ 
tvrdí Lukáš Kosina. 

Lukáš Kosina (25) 
(dětská mozková obrna, forma spas-
tické triparézy, při níž jsou postiženy 
obě dolní a jedna horní končetina;  
na vozíku) student posledního ročníku 
magisterského studia na Metropolitní 
univerzitě Praha, obor Mezinárodní 
vztahy v kombinované formě (dálkově)
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 V čem konkrétně spočívá vaše specifická 
potřeba?
V podstatě v ničem, ve škole jsem byla 
pouze uvolněna z tělocviku, což byl ostatně 
v naší třídě leckdo. Nepotřebovala jsem 
ani nějaký delší časový limit na psaní testů 
nebo u zkoušení, zápisky jsem si psala sama 
a naopak já jsem byla tou, která je půjčovala 
ostatním. Zvětšování písma jsem též 
nepotřebovala, přestože na levé oko nevidím. 

 Jak moc jste se vnímala jako „jiná“ 
ve srovnání s vašimi spolužáky?
Pohybuju se o berlích, tak mně trvalo déle vyjít 
schody. Svou jinakost jsem pociťovala i v tom, 
že ne každý se se mnou bavil. Ze začátku jsem 
to hodně řešila a myslela jsem si, že je to kvůli 
mému handicapu. Později jsem však zjistila, že 
je to jinak – ve třídě nás bylo 30 holek, a tak se 
tvořily přirozené skupinky těch, které se spolu 
baví na rozdíl od jiných, které se rády nemají. 
Nakonec jsem se kamarádila s okruhem šesti, 
sedmi děvčat, se kterými jsme si měly co říct.

 Jak na vás spolužáci reagovali? 
Zpočátku s ostychem, což mi později řekly 
právě moje kamarádky. Prý nevěděly jak 

se ke mně vlastně chovat, aby se mě nějak 
nedotkly, neublížily mi nebo mě neurazily. 
Postupně však – až na pár výjimek – zjisti ly, 
že jsem úplně normální a chovali se 
ke mně přátelsky. Vyjma holek, jež mě 
pomlouvaly v hodinách tělocviku, kam 
jsem nechodila, ale moje kamarádky mi to 
řekly. Ty „pomlouvačky“ se obávaly, že je 
třeba budu zdržovat, když pojedeme např. 
někam na výlet, ale já jsem od nich nikdy 
žádnou pomoc nechtěla, na to jsem měla 
svoje kamarádky. Ale to mě tenkrát mrzelo 
nejvíce: že mi nikdy do očí otevřeně neřekly, 
že se mnou mají nějaký problém nebo že jim 
něco vadí, že se k tomu nezvládly anebo asi 
ani nechtěly nějak zpříma postavit a řešit to. 
Možná to byl pro ně nějaký druh zábavy…

 Jakou pomoc vám poskytovali vaši 
učitelé?
Žádnou zvláštní péči nebo pomoc, která by se 
týkala výuky, jsem nepotřebovala. Pokud šlo 
o pomoc s těžkou taškou, chůzí do schodů, 
otevřením těžkých dveří na záchod či 
donesení oběda v jídelně, to jsme zvládaly 
s kamarádkami. Každý nový vyučující, 
kterého jsme dostali v dalším ročníku, se mě 
přišel zeptat, zda budu mít nějaké zvláštní 
požadavky nebo s čím bude potřeba počítat, 
popřípadě co dělat jinak. Někdy, když už se 
sbíraly testy a vyučující viděl, že ho ještě do
pisuji, mně poskytnul k dokončení práce delší 
dobu, ale většinou jsem to stíhala s ostatními.

 Co pro vás bylo nejtěžší? S čím jste se 
špatně vyrovnávala?
O tom, že mě někteří brali jako „jinou“, jsem 
se už zmínila. Někteří lidé také mají pocit, že 

tělesné omezení = mentální omezení. S tím 
se musím potýkat do dnešní doby. V minu-
losti mě to hodně trápilo a brala jsem to jako 
svoji chybu, že se lidé ke mně takhle chovají. 
Občas jsem kvůli tomu i brečela. Dneska 
neříkám, že mě to nezamrzí, ale vždycky si 
odpovím sama, že spíš než já by se nad sebou 
měli zamyslet ti, co ke mně mají divné řeči. 
V případě, kdy jde o situaci mezi rodičem 
a dítětem, měl by se zastydět rodič, jak se cho-
vá nebo jak to dítěti vysvětluje. Ano, i takové 
trapné a nehezké chvíle zažívám, byť vím, že 
v podstatě nemusí být trapně mně. Dotyčný 
rodič však nikdy neví, zdali se ho tato situace 
nebude někdy bezprostředně týkat, například 
zda jeho dítě nebude mít jednou spolužáka 
s handicapem. Těžko mu pak rodič bude říkat: 
Nedívej se tam, nebav se s ním…

 Můžete uvést plusy, které pro vás 
inkluziv ní vzdělání mělo?
Umožnilo mi poznat chod klasické školy 
a dokázat si, že i já mám na to normální 
střední školu vystudovat. Poznala jsem 
zdravé vrstevníky a mám mezi nimi většinu 
kamarádů. Dostala jsem možnost chodit 
na stejné praxe jako zdraví spolužáci a zjistit, 
že jsem schopná se uplatnit na normálním 
trhu práce, i když s jistým omezením. 

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnila, kdybyste měla tu moc?
Strašně mě štve, že většina lidí je ze strany 
médií a politiků masírována tím, jak je 
inkluzivní vzdělávání špatné, že budou 
trpět jejich děti tím, že se budou muset 
podřizovat tempu žáků s handicapem, že je 
budou muset ve třídě snášet a všechno se 
jim bude podřizovat. Mám takový dojem, 
že hodně těchto lidí těmto informacím věří 
a papouškuje je bez toho, aby si o tom sami 
něco zjistili, zeptali se v okolí nebo četli 
relevantní zdroje. 
  Vím a sama vnímám, že inkluzivní 
vzdělávání není jen pozitivní a dokonalé, 
že je rozdíl, jestli jím bude procházet 

„Po absolvování střední školy jsem nastoupila 
na vysokou školu studovat pedagogiku, ale když nás nutili učit se 

nazpaměť pravidla pravopisu,
školu jsem opustila. Teď se připravuji na vyšší odborné škole 

na sociální práci,“sděluje své plány Aneta.

Aneta Gavendová (25)
(dětská mozková obrna, pohybové 
postižení, chůze o berlích, slepé levé 
oko) studentka VOŠ Evangelická  
akademie Brno se zaměřením na so-
ciální práci

Aneta se narodila předčasně v sedmi měsících, ale teprve v jejích dvou letech 
dokázali lékaři konstatovat, že zpoždění jejího vývoje je způsobeno dětskou 
mozkovou obrnou. Mamince sdělili, že dcera nikdy nebude chodit a bude 
nevzdělavatelná. „Asi mají v předpisech uloženo sdělovat horší variantu, aby 
nedávali naději,“ myslí si Aneta. „Teď by mě měli vidět!“ dodává. Po třech 
operacích nohou začala v osmi letech chodit s berlemi. Osm let závodně plavala! 
Možná i to trochu způsobilo, že teď v červnu musela podstoupit už podruhé operaci 
pravého ramene, které trpí určitě i tím, že je přetěžované chůzí o berlích. Původně 
byla operace plánovaná až na říjen, až bude mít Aneta ukončenu vyšší odbornou 
školu, rameno se bohužel přihlásilo o zákrok dříve, takže studium musela přerušit. 

dokončení na následující straně dole
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Pochází z vesnice Třibřichy, kde do
sud také žije. Narodil se s vrozenou 
vadou pravé dolní končetiny, která 
byla asi o 20 cm kratší než levá. 
Podstoupil několik operací, při nichž 
mu prodloužili bérec zhruba o 12 cm. 
V chůzi a sportu mu pomáhá orto
protéza, kterou musí měnit každé 2–3 
roky kvůli opotřebení. S inkluzivním 
způsobem vzdělání se začal setkávat 
již od nástupu do Mateřské školy 
v Bylanech (okres Chrudim), neboť 
zdejší paní ředitelka ani rodiče ostat
ních dětí neměli problém, aby školku 
navštěvoval společně se zdravými 
dětmi. Další studium na Základní 
škole Husova a na Obchodní akade
mii v Chrudimi probíhalo zcela bez 
problémů s tím, že částečná omezení 
se týkala tělesné výchovy, v ostatních 
předmětech byl běžným studentem.  

 V čem konkrétně spočívá vaše specifická 
potřeba?
Měl jsem určitá omezení pouze v souvislosti 
s tělesnou výchovou, což je na jednu stranu 

paradoxní, neboť aplikovanou tělesnou 
výchovu a sport osob se specifickými 
potřebami v současnosti studuji na UK. Zde 
se inkluze projevuje nejvíce, co jsem mohl 
dosud poznat. V naší třídě je 11 studentů 
zcela zdravých a 6 má různé handicapy. 
V rámci praxe jsme navštívili několik 
sportovních klubů handicapovaných (florbal 
vozíčkářů, sledge hokej) a různá zařízení, 
jako jsou Jedličkův ústav, Centrum Paraple, 
CZEPA – česká asociace paraplegiků. 

 Jak moc jste se vnímal jako „jiný“ 
ve srovnání s vašimi spolužáky?
Samozřejmě to člověk vnímá. Hodně záleží 
jak na míře handicapu, tak na tom, jaké 
má člověk sebevědomí a jak se prezentuje 
a vystupuje. Já jsem měl odmala sklony 
ke sportu, a když přišla ve škole na řadu 
hodina tělesné výchovy, tak si nejdříve 
většina spolužáků i učitelů myslela, že z ní 
budu uvolněn. Pak ale zjistili, že to se mnou 
nebudete tak hrozné, dokonce v něčem jsem 
své vrstevníky i předčil. Takže právě sport 
mi pomohl k plnohodnotnému začlenění se 
do společnosti a k integraci.

 Jak na vás spolužáci reagovali? 
Lidé se obecně „bojí“ toho, co neznají nebo 
co se zkrátka vymyká normálu. V mém 
případě se jednalo pouze o to, že když jsme 
se v šatně převlékali na tělesnou výchovu, 
zaznamenal jsem zpočátku pár zíravých 
pohledů, tu a tam se někdo ze spolužáků 
zeptal, co se mi vlastně stalo. Ve druhé, třetí 
třídě jsem byl po jedné z rozsáhlejších ope
rací a do školy jsem několik měsíců chodil 
o berlích. Spolužáci mi nosili aktovku, 
pomáhali mi ve školní jídelně s obědem 
i jinak, a za to jsem jim byl velmi vděčný. 

 Jakou pomoc vám poskytovali vaši 
učitelé?

Nejvíce vděčím své třídní učitelce Petře 
Mokřížové, která mě v době po zmíněné 
ope raci, když jsem byl asi měsíc v nemoc-
nici a pak doma, ve svém volném čase 
a z dobré vůle doučovala. 

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnil?
Zavedl bych povinná školení a semináře pro 
učitele na všech školách, které by jim předaly 
alespoň základní informace a povědomí 
o různých druzích handicapů včetně metodic
kých rad, jak zvládnout vyučování indispono-
vaných jedinců. A pak, aby úplně každý jakko-
liv handicapovaný student měl možnost, nebo 
mu byla dána šance, studia na běžné škole, 
i kdyby mu měla škola respektive stát zaplatit 
třeba i dva asistenty pedagoga v případě, že 
škola není bezbariérová (jednoho asistenta 
na logistiku po škole a druhého ve třídě), jako 
to již je na některých školách běžné.   
 

„... aby úplně každý 
jakkoliv handicapovaný student 
měl možnost, nebo mu byla dána 

šance studia na běžné škole,“
přeje si David Půlpán. 
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David Půlpán (22) 
(vrozená vada na pravé dolní 
končetině) student UK FTVS v Praze, 
obor Aplikovaná tělesná výchova 
a sport osob se specifickými potřebami

„Ve svých 11 letech jsem začal hrát mezi zdravými hráči 
stolní tenis za KST Linea Chrudim, což pro mne bylo velice 
zásadní. Prvních šest let působení mezi zdravými hráči, kde 
jsem trénoval, mě posunulo natolik, že jsem se v roce 2011 
ocitl v reprezentaci handicapovaných, kde stále působím,“ 
prozrazuje David Půlpán. A my dodejme, že letos v červenci 
na Světových hrách handicapované mládeže do 23 let si 
David odvezl z Prahy zlatou medaili v jednotlivcích a stříbrnou 
medaili v družstvech, čímž zopakoval svůj úspěch před dvěma 
lety z World Games Stoke Mandeville 2014 (na fotografii jako 
mistr světa uprostřed).

někdo, jako jsem já, člověk se 
zrakovým postižením, lehký 
autista, nebo dítě s kombino-
vanou vadou a třeba i střední 

mentální retardací. Tím chci říct, že tento typ 
vzdělávání není úplně pro každého, ale určitě 
je pro daleko více studentů, než se veřejnosti 
prezentuje. Proto bych si přála, aby si každý 

rodič třeba na měsíc vyzkoušel, že se jeho 
dítě bude vzdělávat dohromady s dítětem 
s nějakým omezením, a až poté aby soudil, 
hodnotil a dělal závěry. 
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S inkluzivním způsobem vzdělávání 
se setkala již v mateřské školce při 
škole pro neslyšící v Hradci Králové, 
kam chodila do třídy pro děti s vada
mi řeči. První stupeň základní školy 
absolvovala v malotřídce v Malšově 
Lhotě, odkud přešla do osmile
tého gymnázia Bohuslava Balbína 
v Hradci Králové. V nedávné době 
získala titul magistra práv. 

 V čem konkrétně spočívá vaše specifická 
potřeba?
Jsem od narození neslyšící. V mých čtyřech 
a půl letech mi byl voperován kochleární 
implantát.

 Jak moc jste se vnímala jako „jiná“ 
ve srovnání s vašimi spolužáky?
Ze začátku jsem to ani moc nevnímala, 
dokonce mi spolužáci na základní škole 
záviděli můj kochleární implantát, neboť si 
mysleli, že se jedná o tehdy velice moderní 
walkman. Na gymnáziu jsem to pociťovala 
více, ale vždy jsem svému okolí doka-
zovala, že mě sluchové postižení neomezuje. 
Naopak mě motivovalo jít za cíli, které jsem 
si stanovila.

 Jak na vás spolužáci reagovali? 
Bylo to různé. Jeden byl přátelský, druhý 
nevraživý a třetí mě ignoroval.

 Jakou pomoc vám poskytovali vaši 
učitelé?
Většina se snažila hlavně pochopit mé 
sluchové postižení, snažila se neobracet se 
ke mně zády a poskytovala mi konzultace, 
pokud bylo potřeba. Ale jinak jsem žádné 
velké úlevy neměla.

 Co pro vás bylo těžké? S čím jste se 
špatně vyrovnávala?
Občas jsem byla smutná z toho, že jsem 
nepochytila všechno z konverzace mezi 
spolužáky, když se bavili jeden přes druhého. 
Ale naštěstí jsem měla okolo sebe hodné 
spolužačky, kterých jsem se mohla zeptat. 

Nejtěžší bylo to, abych ostatním dokázala, že 
dosáhnu cílů, které jsem si stanovila. Jeden 
profesor na gymnáziu mi dokonce nevěřil, že 
se dostanu na právnickou fakultu, natož že ji 
dokončím. A teď jsem magistrou!

 Můžete uvést plusy, které pro vás inklu
zivní vzdělání mělo?
Největším plusem je jistě lepší vzdělání, 
kterého se mi dostalo v porovnání se 
vzděláním na školách pro sluchově 
postižené. Dalším plusem bylo, že se 
spolužáci mohli seznámit s někým, kdo je 
zdravotně postižený. Získali tak zkušenost, 
která se jim může hodit při setkání s dalšími 
zdravotně postiženými.

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnila, kdybyste mohla?

Kdybych mohla, tak bych si přála,  
aby se zkvalitnilo vzdělání poskytované 
dětem a mládeži se sluchovým postižením 
tak, aby bylo stejně kvalitní v porovnání 
s ostatními školami. A aby se všichni 
žáci a studenti učili žít společně se svými 
vrstevníky, kteří jsou postižení, a nebáli se 
takového soužití.   
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Mgr. Jana Havlová (24)
(neslyšící, uživatelka kochleárního 
implantátu) absolventka Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně

„Přála bych si,  
aby se všichni žáci a studenti učili žít společně  
se svými vrstevníky, kteří jsou postižení,

a nebáli se takového soužití,“
vyslovuje své přání Jana Havlová.
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Bára se narodila s těžkou formou 
DMO, která se závažněji promítla 
na nohách a méně na rukách. 
Vzhledem k velké skolióze zad má 
kovovou výztuhu u páteře, a proto 
celodenně používá mechanický 
vozík. Mezi zdravé děti se integrovala 
od mateřské školky, a to zejména 
díky cílevědomosti rodičů. Z jeslí 
přešla do soukromé mateřské školky, 
odkud po roce zejména z finančních 
důvodů odešla. Následně se dostala 
do denního stacionáře mezi děti 
s kombinovaným postižením, kde 
byla jedním z mála mluvících dětí. 
Pak se dostala do běžné mateřské 
školy, kam chodila další dva roky 
a kde se ji podařilo dobře integrovat. 
Na základní školu nastoupila po psy
chologickém vyšetření s ročním od
kladem. Přestože jí lékaři doporučili 
vzdělávání ve spe ciál ní škole, její 
rodiče se rozhodli dát Báru do běžné 
základní školy. Pak vystudovala 
gymnázium a nyní dokončuje svá 
vysokoškolská studia. 

  Jak jste se ve škole vyrovnávala se 
svými specifickými potřebami?  
Nastoupila jsem do základní školy s tím, 
že budova byla bariérová, moje třída se 
nacházela v prvním patře a chodilo do ní 
méně dětí. Měla jsem jednu asistentku při 
vyučování a druhou na hygienu a pomoc 
v jídelně. Bohužel moje početně menší třída 
byla po prvním roce rozpuštěna, přešla jsem 
tedy do třídy jiné, kde na mě nebyly děti už 
tak milé. 
  Po druhé třídě jsem ze školy musela 
odejít, neboť nebyly zajištěny finanční 
prostředky na potřebnou asistenci a nebyla 
ani ochota ze strany vedení školy. Protože 
na hledání další školy měli mí rodiče 
jen období prázdnin a v žádné běžné 
základní škole v blízkém okolí mě nechtěli 
přijmout, tak jsem na další tři roky skončila 
ve speciální ZŠ při ústavu Kociánka. Tam 
bylo ve třídě kolem sedmi žáků s různým 
stupněm tělesného postižení, pracovní tempo 
bylo výrazně pomalejší, takže jsem s učením 
neměla žádné problémy, spíše jsem se 
nudila.
  Po skončení prvního stupně ZŠ se 
mí rodiče začali poohlížet po osmiletém 
gymnáziu, kam bych mohla přejít. V té 
době nebyly skoro žádné školy přístupné 
pro vozík a ani jejich vedení tomu nebylo 
nakloněno, takže jsem měla velké štěstí, 
že jsem narazila na soukromé gymnázium 
Integra v Brně, které již mělo s integrací 
zkušenosti. Před přijímacími zkouškami 
jsem absolvovala psychologické testy, které 
vyšly nadprůměrně, následně jsem úspěšně 
složila přijímací zkoušky a začala studovat. 
Budova byla bezbariérová jen částečně, 
ale třídu jsem měla v přízemí a na záchodě 
bylo přiděláno madlo. Později, i díky snaze 
mé mámy, přibyla plošina do prvního patra. 
V primě jsem měla asistentku ve výuce, 
kterou jsem již další roky nepotřebovala. 
Po škole jsem se dokázala pohybovat 
sama, a pokud jsem potřebovala s něčím 
pomoci (donést oběd na stůl, přejet venkem 
mezi budovami), většinou jsem poprosila 
spolužáky nebo později občas i asistenty 
dalších studentů na vozíku (ovládání 
plošiny). 

 Jak se k vám spolužáci chovali?
Jelikož šlo o soukromé gymnázium, náš 
třídní kolektiv čítal kolem patnácti studentů. 
Třídní učitelka a psycholožka se snažily 
s nimi pracovat, aby mě dobře přijali, ale 
s odstupem času vím, že první rok a půl byl 
takový oťukávací a že jsem jim nakonec já 
sama musela říct a ukázat, že jsem úplně 
stej ná jako oni, abych se do kolektivu 
zařadila úplně. 

 Jaké plusy pro vás inkluzivní vzdělávání 
mělo?
Z mého pohledu moje integrace do třídy 
obohatila výrazně obě strany – mě v tom, že 
jsem měla možnost být v kolektivu zdravých 
vrstevníků, a spolužáci si doufám odnesli to, 
že člověk na vozíku může být stejně chytrý 
jako oni, ale třeba i to, jak se chovat k lidem 
na vozíku a pomáhat ostatním.

 Co pro vás bylo nejtěžší? S čím jste se 
špatně vyrovnávala?
Co se týče středoškolského studia, měla jsem 
individuální vzdělávací plán na tělocvik, 
geometrii, která byla mimo možnosti mé 
jemné motoriky, a obecně jsem měla nárok 
na více času při psaní testů. Učitelé se mi 
až na výjimky snažili vždy maximálně vyjít 
vstříc. S probíranou látkou jsem neměla 
žádné problémy. Vždy jsem měla vysvědčení 
s vyznamenáním a taktéž dopadla i moje ma-
turita. Během osmi let mého zdejšího studia 
se vyskytly menší problémy, které se vždy 
povedlo vyřešit. 
  Pokud bych neměla možnost studovat 
na gymnáziu, zřejmě bych pak úspěšně 
nesložila příjímací zkoušky na vysokou 
školu, kde mě nyní čeká diplomová práce 
a státnice. Budova Právnické fakulty je 
dobře přístupná s vozíkem (bezbariérová 
WC, výtah, plošiny), učitelé jsou ve velké 
většině velmi vstřícní k mým speciálním 
požadavkům a spolužáci mi v případě 
potřeby pomůžou a poradí. Součástí studia 
je i povinná praxe – s hledáním místa jsem 
měla velký problém, ale nakonec mě přijali 
jako praktikantku v Kanceláři veřejného 
ochránce práv, kde mají vstřícný přístup 
a kde jsem velmi spokojená.

„Podle mého názoru je integrace 
a inkluze dobrá vize, musí však být dostatečně 

finančně, odborně 
i celospolečensky podporována,“ 

domnívá se Barbora Antonovičová.

Barbora 
Antonovičová (24) 
(dětská mozková obrna, na vozíku) 
studentka pátého ročníku Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně

dokončení na následující straně dole
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  Kdo vám výrazně pomohl 
na vaší cestě za vzděláním? 
Jsem přesvědčena, že bez 
velké snahy mých rodičů 

o to, abych navštěvovala běžné školy, bych 
rozhodně na budoucí diplom z Právnické 
fakulty nedosáhla. 
  V mém vysokoškolském studiu mě pod-
poruje VDV – jsem stipendistkou programu 
Fond vzdělání. Další velmi významnou 
podporu mi poskytuje Středisko Teiresiás, 

které se zaměřuje na pomoc studentům 
se specifickými nároky; využívám hlavně 
možnosti bezplatné asistence při školních 
aktivitách a také možnost úpravy podmínek 
při zkouškách, např. psaní testů na počítači 
s navýšeným časem na vypracování. Exis
tence Teiresiásu je pro mé studium klíčová 
a velmi mi ho ulehčuje. 

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnila? 

Podle mého názoru je integrace a inkluze 
dobrá vize, musí však být dostatečně 
finančně, odborně i celospolečensky 
podporována. Cílem by mělo být rozvíjení 
potenciálu konkrétního studenta. Proces 
začleňování studentů se specifickými 
potřebami obohacuje celý studijní kolek-
tiv, učitele a v konečném důsledku i celou 
společnost.   
 

Michael se narodil s vývojovou vadou řeči. V sedmi 
letech ještě nemluvil, proto získal školní odklad. Všechny 
základní školy v regionu ho odmítaly přijmout kromě 
jediné – Základní školy v Prostějově na Husově náměstí. 
Tam byl integrován, přestože mu byla doporučena základ
ní speciální škola pro vadně mluvící v Olomouci (dnes 
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc).
Po dokončení Střední zdravotnické školy nyní studuje 
Vyšší odbornou školu zdravotnickou Emanuela Pöttinga 
v Olomouci.

 V čem konkrétně spočívá vaše specifická potřeba?
Potřeboval jsem, aby mi škola tolerovala moje osobní pracovní tem-
po, dopřála mi dostatek času na vypracování a kontrolu písemných 
úkolů a aby se mnou měli učitelé trpělivost i při ústním zkoušení.  

 Jak na vás spolužáci reagovali? 
Na základní škole vstřícně, na střední škole to už bylo horší, ale 
třídní kolektiv se mi snažil pomoci. 

 Jakou pomoc vám poskytovali vaši učitelé?  
Od 1. třídy se mi hodně věnovala moje třídní paní učitelka, která si 
nastudovala z učebnic, jak mě má učit a jak má se mnou komuniko-
vat. Mě to moc motivovalo, stejně jako pokaždé, když mě chválila.

 Co pro vás bylo nejtěžší? S čím jste se špatně vyrovnával? 
Pro mne bylo nejtěžší, když jsem měl vystupovat při ústní zkoušce 
před celým kolektivem třídy. 

 Můžete uvést plusy, které pro vás inkluzivní vzdělání mělo? 
Pozitivem inkluzivního vzdělání pro mě je, že mi pedagogové dávají 
více času na vypracování a kontrolu písemných prací, včetně příprav 
na ústní zkoušky.   

Michael Červinka (22)
(dyslexie – opožděný vývoj řeči) 
student Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga  
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

„Velmi mě motivovala 
moje třídní učitelka,
když mě chválila,“ 
vzpomíná si Michael Červinka.
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S určitým stupněm inkluze se set
kával už od první třídy základní 
školy, kde měl štěstí na ochotné lidi, 
kteří mu probíranou látku vysvětlili 
a věnovali se mu nad rámec svých 
povinností. „Za jejich čas, vůli 
a snahu jsem neskonale vděčný, neboť 
věřím, že relativně pohodově prožité 
dětství, společně s dobrým zákla
dem ve vzdělání, je nejlepší cestou 
k dalšímu osobnímu a profesnímu 
rozvoji,“ říká. A zároveň vyzdvi
huje svou rodinu, která při něm stojí 
a pomáhá mu. „Chápající členové 
rodiny, kteří jsou člověku oporou 
a nápomocni, jak nejlépe dokáží, jsou 
v každém případě základem úspěchu, 
což u člověka s postižením platí dvoj
násob.“ 

 V čem spočívá vaše specifická potřeba? 
Lze ji shrnout na rozšířené konzultace, 
procvičení a ujasnění učiva. Konkrétně 
jde o detailnější ujasnění probírané látky, 
jelikož během hodin nemám možnost zachy
tit vše důležité. Potřebuji, aby vyučující 
určitým způsobem modifikoval svou řeč tak, 
abych si mohl pomoci různými techni-
kami při porozumění výkladu. Pomáhá mi, 
pokud dostávám zadání v písemné podobě, 
čímž lze předcházet různým chybám při 
porozumění. Obtížná je pro mne zejména 
výuka jazyků, jelikož je velmi náročné 
naučit se vyslovovat slovíčka srozumitel-
ným způsobem. Zde potřebuji zvláštní 
péči, kreativitu a různé mnemotechnické 
pomůcky. Využívám různé vzdělávací kurzy 
i mimo rámec studia, např. v jazykových 
školách. Velkou výhodou v oboru, který 
studuji, je menší počet studentů v učebně, 
tudíž vyučující má mnohem větší prostor 
i více času na individuálnější přístup.

 Jak moc vás vnímali vaši spolužáci jako 
„jiného“?
Někteří zvídavě, jiní přátelsky. Další váhavě, 
jelikož netušili, jak se mnou komuniko-
vat. Jiní mi později přiznali, že byli velmi 
překvapeni, neboť si mého postižení ani 
nevšimli. S vyloženou nevraživostí jsem se 
(prozatím) naštěstí nesetkal.

 Jakou pomoc vám poskytují vaši učitelé?
V mém případě se vyučující vždy snaží, 

mluví pomaleji, artikulují. Občas zkontrolu-
jí, zdali vše v hodině stíhám v přiměřeném 
tempu. Po hodinách i na konzultacích vždy 
odpoví na mé otázky či mi s učivem ochotně 
pomohou. Když mám nějaký problém, 
většinou si umím říci či požádat o pomoc 
či určitou úpravu chování, např. o lepší 
artikulaci. Myslím, že dobrá komunikace je 
základem úspěšného vztahu.

 Co pro vás bylo nejtěžší? 
Občas člověk musel dokazovat, že na hlavní 
vzdělávací proud (tedy s podporou a jistými 
úpravami) výsledkově stačí. Ne sobě či 
rodině, ale spíše vyučujícím či úřadům. 
Přece jen hrozba typu „Nestíhá, tak jej mu-
síme přeřadit do speciální školy” v určitých 
chvílích (především na ZŠ) byla. Ale pro 
mne sloužila spíše jako motivace. Neříkám, 
že by to byl špatný krok (každý jsme jiný), 
ale pro mne by speciální škola zkrátka 
nebyla tím pravým.

 S čím jste se špatně vyrovnával?
Nejde přímo o inkluzi, ale o zdravotní 
problémy, které mi spolu s nepříznivou 
konstelací v roce 2013 způsobily mnoho 
starostí a určitých zásadních životních změn. 
Vzhledem k tomu jsem velmi rád, že mi 
na současné škole vyjdou vždy vstříc a pod-
porují mne, jak nejlépe dokáží.

 Můžete uvést plusy, které pro vás inklu
zivní vzdělání mělo a má?
Troufnu si napsat, že díky němu jsem měl 
možnost projít vzdělávacím systémem v ČR. 
Mohu poznávat různé lidi a situace, které by 
mne jinak minuly.

 Co byste na současné situaci inkluzivního 
vzdělávání změnil, kdybyste měl kouzelný 
proutek z pohádky?
Myslím, že vzdělání je o lidech, stejně 
jako inkluze a pochopení lidí s postižením 
obecně. Ale vnímání a myšlení lidí „máv-
nutím kouzelného proutku” nezměníte. 
Netýká se to jen okolí, ale také lidí 
s postižením. Důležité je nevzdávat se 
a v rámci možností vše brát jako výzvu, 
pokud to situace a zdravotní stav dovolí.   

Jan Vrba (24)
(sluchové postižení – úplná hluchota)
student oboru Management v sociální 
sféře na VŠSS Havířov na Ostravsku

„Snažím se na svět

dívat pozitivně,
a tak prozradím, že nejvíce ‚zábavy‘ 
jsem si vždy ‚užil‘ s vyučujícími, 
kteří během výkladu látky chodí 
po učebně,“ usmívá se Jan Vrba. 
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