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Abstrakt  
 

Stručná analýza súčasných trendov, legislatívy a bariér súvisiacich s problematikou 
inklúzie vrámci edukačného procesu vybraných Európskych krajín. 
Identifikácia a klasifikácia pojmov. 
Aplikácia v praxi- pozitíva a nedostatky. 
 
Kľúčové slová: inklúzia, postihnutie, Zákon proti Diskriminácii Postihnutých 
 
Abstract  
 

A brief analysis of current trends, legislation and barriers connected with inclusion 
within the education process in these countries. 
Concepts: identifying and classifying. 
Application in practice- positives and negatives. 
Key words: inclusion, disability, The Disability Discrimination Act, 
 
 

1. ÚVOD    
 
 Vzhľadom na neustále zmeny v spoločnosti sa edukácia mládeže pravidelne stáva 
centrom pozornosti zúčastnených pedagogických odborníkov a tiež tvorcov právneho 
systému. Mladá generácia sa prirodzene stáva určitou investíciou každého sociálneho 
zriadenia vo svete. Podľa Davisa (2009) sú v mnohých krajinách postihnutí jedinci 
znevýhodnení náhľadom vládnych inštitúcií na ich ekonomickú návratnosť. 
 

2. INKLÚZIA 
  

2.1  V globálnom chápaní 
 

 S výrazným vzostupom medicínskych úspechov sa paralelne zvyšuje počet 
narodených detí s jednoduchými či komplexnými poruchami a aj tieto deti sa stávajú  
súčasťou spoločnosti. S rýchlym posunom vedeckého poznania v medicínskej sfére často nie 
je zosúladený pokrok a humanizácia v spoločnosti. Z historického hľadiska sa postoj 
spoločnosti k postihnutým jedincom neustále menil. Prvé signifikantné pokusy o inklúziu v 
minulom storočí boli realizované ako hlavné súčasti edukačných programov krajín tretieho 
sveta. Tieto boli orientované na poskytovanie pomoci početným skupinám (Armstrong, A.Ch, 
Armstrong, D. and Spandagou, I., 2010). 
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2.2  Inklúzia ako súčasť ľudských práv 
 

 V priebehu minulého storočia mnohé mimovládne a medzinárodné organizácie 
uskutočnili početné výskumy a analýzy, ktoré boli podnetom na vytvorenie základnej 
legislatívy v oblasti inklúzie. 
 Všeobecná deklarácia ľudských práv (Roosvelt,1948) považuje právo na bezplatné 
základné vzdelanie za zakladné právo človeka. Pre postihnutých ľudí toto právo v mnohých 
krajinách bolo naplnené až koncom sedemdesiatych rokov. Ako Oswin (1971) ilustruje vo 
svojom rozsiahlom výskume, deti aj dospelí s postihnutiami boli najčastejšie umiestneňonaní 
v zdravotných inštitúciách pod dohľadom nekvalifikovaného personálu. Jedným 
z prelomových iniciatív bola v roku 1994 Svetová konferencia o špeciálnom školstve 
v Španielsku, ktorá vyústila k podpísaniu vyhlásenia: Školstvo pre všetkých.  (UNESCO, 
1994) 
 

3. INKLÚZIA V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH  
 

3.1 Veľká Británia 
 

3.1.1 Definícia pojmu 
 

 Riešením otázky inklúzie ľudí s postihnutiami do spoločnosti sa vo Veľkej Británii 
venovala v priebehu posledných desaťročí značná pozornosť. Presná definícia inklúzie nie je 
v UK vymedzená, čím sa otvára priestor pre spektrum diskusií .Ainscow (1995) 
charakterizoval inklúziu v širšom a užšom zmysle: 

 Užšie- orientuje sa na  jedinečnú skupinu  napr deti s určitým postihnutím 
 Širšie- nešpecifikuje konkrétnu kategóriu ale ako celok 

Clough a Corbeth (2000) chápu inkluzívnu edukáciu ako neustále sa formujúca iniciatíva, 
ktorá reflektuje situáciu v spoločnosti, snahy a aktuálne postupy . 
 

3.1.2 The Disability Discrimination Act 
 

 Identifikácia potreby riešenia inklúzie postihnutých do spoločnosti viedla k vytvoreniu 
prvých rozsiahlych iniciatív. The Disability Discrimination Act (DDA, Zákon proti 
Diskriminácii Postihnutých ,1995)..definuje pojem postihnutia ako: 
 
‘…fyzické alebo mentálne poškodenie, ktoré má výrazne negatívny vplyv na dlhodobé 
vykonávanie bežných denných aktivít’. 
 
 Medzi tieto zahŕňa mobilitu, manuálnu zručnosť, kontinenciu, schopnosť niesť a 
prenášať predmety, reč, zrak a sluch, pamäť a pozornosť, schopnosť učenia sa a porozumenia, 
rozpozpoznať nebezpečenstvo. Postihnutie nie je kratšie ako 12 mesiacov, môže sa opakovať 
alebo má progresívny charakter (HIV, rakovina a skleróza multiplex ) .      
Zákon presne vymenúva oblasti diskriminácie voči postihnutým jedincom vo sfére 
zamestania, vzdelania , bývania , či transportu. Porušovanie tohto zákona je trestné a 
dohliadanie na jeho plnenie nie je už len vecou dobrovoľníckych organizácií. O preklenutie 
prekážok v zabezpečovaní dôstojných podmienok pre postihnutých pomáha system vládnych 
inštitúcií. 
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3.1.3 Every child matters 
 

 Dokument Every child matters (Každé dieťa je dôležité) prešiel rozsiahlou 
konzultáciou a bol zameraný na upravenie nedostatkov v predchádzajúcej právnej vyhláške 
The Children Act (2004). V časti Duty to Cooperate (povinnosť spolupracovať) preberá 
spoločnosť kolektívnu zodpovednosť za všetky deti a špeciálny dôraz sa kladie na 
poskytovanie rovnoprávneho vzdelávania a starostlivosti deťom s postihnutiami. Treba si 
všimnúť, že integrácia jedincov do spoločnosti už nie je všeobecným záujmom spoločnosti ale 
jedinec ako taký. Tomu sa poskytuje potrebná pomoc k dosiahnutiu jeho maximálneho 
potenciálu. Aj v rámci  tohto dokumentu sú stále otvorené diskusie. Mitler (2000) výrazne 
podporuje takýto prístup ako poskytovanie základných ľudských práv a zánik segregácie. 
Zároveň je presvedčený, že učitelia nie sú na takéto zmeny pripravený a tento proces z 
rôznych príčin odmietajú. 
 

3.1.4 Kráľovská inšpekcia  
  

 Inklúzia v edukačnom procese je sledovaná a hodnotená Kráľovskou Inšpekcoiu 
(Ofsted). Táto nechápe inklúziu ako izolovaný jav ,ale sa venuje aj ohrozeným a chráneným 
skupinám ako sú: 

 Dievčatá a chlapci 
 Náboženské a národnostné menšiny, Írski nomádi, žiadatelia o azyl a ľudia s 

povolením na azyl; 
 Žiaci, ktorých anglický jazyk je druhým jazykom 
 Žiaci s postihnutiami 
 Nadaní a talentovaní žiaci 
 Deti pod dohľadom miestneho správneho úradu 
 Deti: dlhodobo choré, mladí opatrovatelia, deti z rodín pod vplyvom stresu  
 Mladistvé gravidné dievčatá a matky  
 Každý žiak, ktorému hrozí vylúčenie zo školy. 

                                                                                                                 (Ofsted , 2000 ) 
 Hoci je táto príručka cielená prioritne pre prácu školských inšpektorov, v neposlednej 
miere je aj pomôckou pre bežné školy. 
 

3.1.5. Lamb enquiry, SEN green paper 
 

 V spolupráci s Kráľovskou Inšpekcoiu a vládnych organizácií odborníci v oblasti 
inklúzie vypracovali podrobnú správu o súčasnej situácii inklúzie, ktorá odporúča 51 zmien 
(Peacey, Lindsay, Brown, Russell, 2009). Štúdia portvrdila potrebu prehodnotenia terajšieho 
pohľadu na inklúziua špeciálne školstvo a následne odštartovala konzultáciu  zmien v 
školskom systéme ( Teather,2010).  
 

3.2  Dánsko 
 

  Definícia postihnutia v Dánsku nie je špecifikovaná, no rozumie sa ako 
fyzické,mentálne alebo intelektuálne poškodenie, ktoré vyžaduje formu kompenzácie.  
Individuálne prípady sú posudzované 3- člennou komisiou. Vzhľadom na  pomerne solidárny 
právny systém, diskriminácia postihnutých v Dánsku je veľmi zriedkavá (Thornton,P., 
Lunt,N.,1997). 
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 Silné dobrovoľnícke hnutia sa aktívne angažujú v oblasti edukácie a inklúzie v 
celosvetovom meradle. 
 

3.3  Slovensko 
 

 Ako Požár(1999) ilustruje, Slovensko sa aktívne pripojilo k iniciatívam zahraničných 
inštitúcií o inklúziu postihnutých do spoločnosti po roku 1989. Spoločenské zmeny 
nevyhnutne podmienili pohľad na jednotlivcov, ktorým nebola doposiaľ venovaná   
dostatočná pozornosť. Od vstupu Slovenska do Európskej Únie v roku 2004 Európska 
legislatíva priamo usmerňuje a formou národného zákonodarstva dohliada na poskytovanie 
edukácie všetkých detí na Slovensku.  
 

4. DISKUSIA A ZÁVER 
     

 Historické, kultúrne, ekonomické a sociálne rozdiely v jednotlivých krajinách 
determinujú jedinečné riešenia inklúzie. Je preto pochopiteľné, že každý štát problematiku 
inklúzie rieši rozdielne. Vzájomná kolaborácia, vzdelávanie odborníkov a výmena informácií 
podmienečne ovplyvňujú pozitívne výsledky inkluzívnej edukácie. Nesmieme zabudnúť, že 
priebežné zmeny v spoločenských systémoch tiež ovplyvňujú sústavne sa rozvíjajúci proces  
inklúzie .  
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