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Radek Vorlíček. Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 322 stran. 

 

Slovo inkluze patří v posledních letech mezi jedno z nejpoužívanějších slov nejen českých pedagogů 

a odborníků ve vzdělávání, ale třeba i rodičů dětí školou povinných, i těch do školy se teprve 

chystajících. Publikací, které se problematice inkluze a zvláště inkluzivnímu vzdělávání věnují, se 

objevilo na českém knižním trhu v posledních třech letech více. Což je celkem pochopitelné, protože 

u nás je inkluze a inkluzivní vzdělávání spojováno především se vzděláváním žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které bylo právě před třemi lety legislativně upraveno. Tuto souvislost ale 

v knize Romana Vorlíčka Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku nehledejme. Již v tomto kontextu 

je jeho kniha jiná.  

Určitě doporučuji nepřeskočit Předmluvu ke knize. Autorem je lingvistický antropolog Tomáš Samek 

a jeho úvahu Inkluze a naše budoucnost: O třech paradoxech veřejného prostoru (s. 16 – 23) považuji 

za zásadní nejen k recenzované knize, ale především k pochopení inkluze v souvislosti s jejím 

vnímáním naší společností.  

 

Kniha otevírá diskuzi na téma sociální inkluze a exkluze ve školním prostředí. Autor nás zve na 

základě kvalitativního etnografického výzkumu do dvanácti základních škol v různých regionech 

v České republice a na Slovensku, kde hledá především odpověď na otázku „Jak základní škola 

stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu, anebo jak naopak přispívá k jejich vylučování“ 

(s. 25). Zvolený design výzkumné studie je ojedinělý a nenacházíme u nás podobně metodologicky 

pojatou výzkumnou studii, která by se takto zaměřovala na problematiku inkluze ve školním 

prostředí.  

Z hlediska metodologie etnografického výzkumu ve školním prostředí považuji za velmi zajímavou 

již první část knihy Metodologie (s. 29 – 62), kde se dozvídáme zásadní informace o výzkumných 

metodách, průběhu výzkumu, úskalích takto pojatého výzkumu a jeho etických aspektech. Zvlášť 

bych vyzdvihla reflexi výzkumníka (s. 54 – 62), který si uvědomuje, jak může sám ovlivnit prostředí, 

ve kterém výzkum provádí, a jak s tímto faktem pracuje. Tuto část knihy vřele doporučuji ke studiu 

například studentům metodologie pedagogického výzkumu. 

„Přiblížit život dětí v různých světech školních tříd“ (s. 25) se autorovi podařilo v zásadní části knihy 

Základní školy v České a Slovenské republice (s. 63 – 235), která je rozdělena do dvanácti kapitol, 

kde se dostáváme do šesti škol na Slovensku a šesti škol v České republice. Každá z nich je specifická, 

ať už vzhledem k prostředí, ve kterém se nachází, nebo velikosti, která má mimo jiné vliv na počet 

žáků a učitelů. Díky terénnímu výzkumu se daří v těchto školách odhalovat, jaké faktory ovlivňují 

začlenění žáků do kolektivu školní třídy a jaké jsou determinanty sociálních vztahů ve školním 

prostředí, které mají vliv na chování a jednání žáků. Vzhledem k šíři zkoumané problematiky bylo 

určitě přínosné, že si byl autor vědom toho, že školní třída je sociální skupina, která se často mění 

a je ovlivňována faktory přesahujícími „její zdi“.  
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Výzkumná zjištění tak odhalují zásadní vliv učitele, resp. učitelů, kteří ve třídě vyučují, politiky školy, 

sociokulturního a socioekonomického zázemí žáků, rodiny žáka, „sociální vyloučenosti“ lokality, 

v níž se škola nachází (více např. obr. 31, s. 244). V závěru autor zdůrazňuje především vliv 

sociodemografických kategorií, které mají zásadní vliv na diferenciaci školních kolektivů.  

 

Z pohledu pedagoga, kterého trápí často zúžený a zjednodušující pohled na problematiku inkluze 

a inkluzivního vzdělávání, považuji zvolený přístup a zpracování dané problematiky za nesmírně 

přínosný počin do diskuze o inkluzivním vzdělávání, které je potřeba pojímat v širším 

celospolečenském a kulturním kontextu. Tuto diskuzi můžeme třeba začít u otázek, které jsou také 

součástí závěrečné části knihy Jakým směrem se budou vyvíjet základní školy? (s. 248). 

 

Na závěr bych ráda upozornila na jednoduchá grafická schémata a ilustrace vhodně doplňující text 

knihy, kterou opravdu stojí za to si přečíst. Doporučila bych ji nejen pedagogům a studentům 

učitelství, ale všem těm, kteří mají zájem podívat se do současné školy a poznat různorodost škol, 

školních tříd a všech aktérů podílejících se na procesu školního vzdělávání.  
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