
Z obsahu aktuálneho čísla Efety 

Prvé číslo 23. ročníka Efety vychádza 
v modernom fialovom šate a nadväzuje 
na doterajšiu snahu periodiká prinášať 
zainteresovanému odbornému čitateľovi 
aktuálne poznatky z oblasti teorie, vý-
skumu a praxe edukácie a starostlivosti 
o ľudí s postihnutím. Prezentované čís-
lo zameriava pozornosť najmä na deter-
minanty úspechu u ľudí s postihnutím, 
problematiku sexuality u osôb s mentál-
nym postihnutím a interdisciplinárnu 
spoluprácu odborníkov pri starostlivosti 
o osoby s poruchami reči. Zameranie re-
cenzovaných publikácií spadá do oblasti 
logopédie, pedagogiky nadaných, inter-
disciplinárneho konceptu kvality života 
a všeobecnej pedagogiky. 

V prvej rubrike sú prezentované dve 
vedecké štúdie od autorov zo slovenské-
ho prostredia. K. Jariabková, M. Groma 
a T. Hóková prinášajú empirické zistenia 
o determinantoch úspechu z pohľadu 
úspešných ľudí so zrakovým, sluchovým 
a mentálnym postihnutím. Výskumnú 
vzorku tvorilo 15 participantov vo veku 
od 28 do 55 rokov, z toho 10 (so slucho-
vým a zrakovým postihnutím) mali vy-
sokoškolské vzdelanie, boli dlhodobo 
zamestnaní a väčšina z nich mala ťažkú 
formu postihnutia (nepočujúci, nevidia-
ci). Kritériom pre výber participantov 
s mentálnym postihnutím bol výkon pra-
covnej činnosti alebo vynikajúce výsled-
ky v záujmovej oblasti (účasť na olym-
piádach, na podujatiach umeleckého 
zamerania). Autori sa zamerali na zis-

ťovanie environmentálnych, sociálnych 
a osobnostných faktorov, ktoré vplývajú 
na dosiahnutie úspechu. V oblasti en-
vironmentálnych faktorov do popredia 
vystúpil typ školy, pri ktorom sa ukázal 
ako pozitívny integrovaný aj segregovaný 
model, ďalej osamostatnenie sa počas štú-
dia na vysokej škole (u participantov so 
zrakovým postihnutím) a ďalšie vzdelá-
vacie aktivity najmä u osôb s mentálnym 
postihnutím. Sociálne determinanty boli 
u všetkých participantov takmer rovnaké 
s najvýznamnejším vplyvom zo strany 
rodičov, rovesníkov (s postihnutím i bez 
postihnutia), pedagógov i odborníkov. 
Spomedzi osobnostných faktorov všetci 
participanti poukazovali na vytrvalosť, 
motiváciu a určité schopností; v rámci 
podskupín jednotlivci so zrakovým po-
stihnutím aj na akceptáciu postihnutia, 
jednotlivci so sluchovým postihnutím 
na sebadetermináciu a jednotlivci s men-
tálnym postihnutím na zážitok úspechu. 
Prezentované zistenia predstavujú synte-
tizujúci pohľad na determinanty úspeš-
nosti u ľudí s postihnutím a svojím spô-
sobom predstavujú určité východisko pre 
tvorbu systematického modelu výchov-
ného pôsobenia na deti a žiakov s postih-
nutím v školskom prostredí. 

Štúdia S. Lištiak Mandzákovej 
a D. Markovej pojednáva o vedeckých 
prístupoch k sexualite osôb s mentál-
nym post ihnutím. V aktuálnom čísle je 
prezentovaná jej prvá časť, v ktorej autor-
ky približujú vedecké prístupy k skúma-
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niu sexuality u ľudí s postihnutím a pre-
zentujú niektoré zahraničné (medzi nimi 
aj české) výskumné zistenia. 

V rubrike Priekopníci v starostlivos-
ti o ľudí s postihnutím profesor Viktor 
Lechtá približuje osobnosť Viliama Gaňa 
z príležitosti 120. výročia jeho narode-
nia. Autor príspevku poukazuje na naj-
dôležitejšie životné medzníky, pedago-
gickú a vedeckú činnosť významného 
slovenského priekopníka. 

Ďalšia rubrika prináša štúdie dvoch 
zahraničných autorov. V prvej profesor 
Ferdinand Klein približuje vznik Spoloč-
nosti pre liečebnú pedagogiku v Nemec-
ku (1922) a Medzinárodnej spoločnosti 
pre liečebnú pedagogiku v Budapešti 
(1937). Autor taktiež poukazuje na me-
dzinárodné podujatia, ktoré boli reali-
zované v spolupráci odborníkov zo špe-
ciálnej a liečebnej pedagogiky v druhej 
polovici 20. storočia. Monika Weimolo-
vá z Univerzity Palackého v Olomouci 
prezentuje výsledky prieskumu zamera-
ného na spoluprácu logopédov a pediat-
rov v ČR. Autorka oslovila logopédov vo 
všetkých krajoch ČR a po zohľadnení po-
žadovaných kritérií spracovávala údaje 
od 76 respondentov. Prieskumné zistenia 
prinášajú parciálne zistenia o spôsoboch 
spolupráce logopédov a pediatrov v ČR 
ako aj hodnotenie úrovne tejto spoluprá-
ce z pohľadu respondentov. 

Aktuálne číslo Efety obsahuje päť re-
cenzií na zahraničné monografie. Pred-
metom prvej recenzie je kniha od vý-
znamného poľského logopéda Zbigniewa 
Tarkowskeho, ktorá vyšla v spolupráci 
s Ewou Humeniuk a Jolantou Dunaj. 

Autor recenzie, L. Vaňhara, približuje 
pozadie vzniku monografie a jej silné 
stránky. V. Javorská hodnotí monografiu 
britských autorov D. Fayersa a D. Ma-
china o kvalite života (druhé, prepraco-
vané a rozšírené vydanie, 2009). Hoci sa 
autori zaoberajú najmä zdravotníckymi 
otázkami tohto konceptu, pre pedagógov 
môže byť publikácia užitočným zdrojom 
zovšeobecnených teoretických a empi-
rických poznatkov. Tretia recenzia je za-
meraná na knihu z nemeckého prostre-
dia od vedkyne a pedagogičky F. Monks 
a žurnalistky I. Ypenburg. Publikácia vo 
forme príručky pre rodičov je venovaná 
problematike nadaných detí a medzi či-
tateľmi sa teší veľkej obľube (za pomerne 
krátky čas vyšla už v piatom vydaní). 
Ďalšia recenzia je zameraná na brožúrku 
z amerického prostredia z vydavateľstva 
Portál s názvom Jak přežít s porucha-
mi učení od dvojice autorov G. Fisher 
a R. Cummings. Z českého prostredia je 
recenzovaný Výkladový slovník z peda-
gogiky od kolektívu autorov pod vedením 
Z. Kolára. Autor recenzie, Viktor Lechtá, 
poukazuje na silné stránky diela a nie-
ktoré jeho nedostatky. 

Číslo uzatvára informácia o kontinu-
álnom vzdelávaní v práci so softvérom 
FONO 2 určenom pre pedagogických 
a odborných zamestnancov v triedach 
a školách pre žiakov so zdravotným zne-
výhodnením. 

Verím, že obsah aktuálneho čísla či 
už z hľadiska vedeckých štúdií, recenzií 
i aktuálnych odborných informácií zauj-
me aj českého čitateľa. 

Nad'a Bizová 
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