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Na konci loňského roku vyšla v Na-
kladatelství PARTA nová publikace Zá-
klady speciální pedagogiky od známé 
osobnosti naší speciální pedagogiky, Ivy 
Švarcové. Autorka tak navázala na své 
monografie Mentální retardace a Zákla-
dy pedagogiky, které jsou určeny studen-
tům vysokých škol, všem učitelům v pra-
xi i dalším zájemcům z řad veřejnosti. 

Ve své zatím poslední odborné pu-
blikaci Iva Švarcová téží ze své bohaté 
pedagogické a odborné činnosti a před-
kládá svůj ucelený pohled na teoretické 
základy speciální pedagogiky. 

Kniha je rozdélena do jedenácti te-
matických bloků. Nejprve se autorka vě-
nuje novým trendům v péči o děti, mlá-
dež a dospělé se zdravotním postižením 
a vymezení speciální pedagogiky jako 
vědy. Zamýšlí se nad klíčovými pojmy, 
jako jsou integrace, normalizace, huma-
nizace a personalizace (individualizace) 
v širším celospolečenském kontextu. 
Brání se jejich zjednodušování. Integra-
ci tak nevidí pouze jako určitá konkrétní 
opatření, ale jako postoj celé společnosti. 
Upozorňuje na to, že ukazatelem demo-
kracie a humanity každé společnosti je 
úroveň jejího zájmu a péče o občajiy se 
zdravotním postižením, o seniory, o lidi 
nemocné, o lidi se sociálním nebo jiným 
znevýhodněním. V normalizaci spatřuje 
skutečnost, že lidé se zdravotním posti-
žením mají, pokud je to možné, žít nor-
málním životem tak, jak žijí jejich spo-
luobčané. Mají mít možnost zabývat se 

zájmovou, kulturní činností, mít odpo-
vídající zaměstnání a další. Upozorňuje 
na to, že humanizace společnosti se pro-
jevuje i ve verbálné vyjadřovaných po-
stojích k lidem s postižením, způsobem, 
jak se s nimi zachází a jedná, jaké se j im 
vytvářejí podmínky pro život. Stejné tak 
personalizace (individualizace) nezna-
mená pouze zhodnocení individuálních 
možností, schopností a potřeb lidí s po-
stižením, ale také možnost individuálně 
jednotlivým lidem kompenzovat ná-
klady, které způsobuje jejich postižení. 
Personalizace znamená podle autorky 
také brát v úvahu vývoj postižení béhem 
celého života od raného věku až do stá-
ří, možnost získat kvalitní vzdělání 
a pracovní uplatnění odpovídající jejich 
možnostem, schopnostem a zájmům. 
Autorka varuje před tím, aby se naše 
společnost nedostala do stavu, kdy se 
bude zájem o lidi s postižením a jejich 
integraci předstírat nebo pouze dekla-
rovat v legislativních dokumentech nebo 
sdělovacích prostředcích. 

Iva Švarcová se ve své monografii 
soustřeďuje rovněž na současný systém 
vzdělávání dětí se zdravotním postiže-
ním. Vyjadřuje se i k aktuálním otáz-
kám po smyslu a budoucnosti základ-
ních škol praktických a základních škol 
speciálních. Aktivně a dlouhodobě se 
zasazuje za jejich zachování a na vlast-
ních zkušenostech i jiných konkrétních 
příkladech z praxe ukazuje jejich dů-
ležitost, potřebnost a nezastupitelnost 
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v celém našem vzdělávacím systému. 
S těmito názory lze jen souhlasit. Jsme 
přesvědčeni, že dlouhodobé budovaný 
a poměrné dobře fungující systém na-
šeho speciálního školství by měl zůstat 
zachován a podporován. Stát by mél 
vytvářet podmínky k tomu, aby speci-
ální pedagogové měli dobré podmínky 
pro svoji práci, byli patřičné oceňováni 
a ohodnoceni a mohli také lépe a těs-
něji spolupracovat a pomáhat učitelům 
na školách běžného typu, kteří pracují 
např. s integrovanými žáky nebo s žáky 
se specifickými poruchami učení. 

V dalších kapitolách už Švarcová 
uvádí čtenáře do problematiky jednotli-
vých speciálnépedagogických disciplín. 
Tematické bloky mají názvy: Lidé s men-
tální retardací, jejich výchova, vzdělávání 
a integrace do společnosti; Pervazivní vý-
vojové poruchy; Speciální vzdělávací po-
třeby dětí a žáků s tělesným postižením 
a zdravotním znevýhodněním; Vzdělá-
vání dětí a žáků se zdravotním znevý-
hodněním; Speciální vzdělávací potřeby 
žáků se zrakovým postižením; Speciální 
vzdělávací potřeby žáků se sluchovým 
postižením a poruchami řeči; Speciál-
ní vzdělávací potřeby žáků s poruchami 
chování; Sociální péče pro lidi se zdra-
votním postižením a jejich rodiny. 

Autorka deklaruje, že nechce suplo-
vat řešení složitých problémů jednotli-
vých speciálnépedagogických disciplín, 
ale chce poskytnout obecný přehled 
základní problematiky týkající se výcho-
vy, vzdělávání a dalších forem pomoci 
lidem s postižením, a to se j í podle naše-
ho názoru, i přes omezený rozsah publi-

kace, podařilo. Důstojné se vypořádala 
i s nebezpečím nevyvážené pozornosti 
k jednotlivým specificky zaméřeným 
oborům speciální pedagogiky a s pře-
kážkami, které musí překonávat každý 
autor snažící se pracovat samostatné 
a nikoli v týmu, ale přitom přehledně 
zpracovat a obsáhnout všechny důleži-
té oblasti speciální pedagogiky, která se 
neustále dynamicky vyvíjejí. 

Celá kniha formátu A4 je vkusně do-
plněna černobílými fotografiemi, kt^ré 
se vztahují k jednotlivým kapitolám kni-
hy. Fotografie publikaci oživují a dávají 
čtenáři prostor k zastavení i zamyšlení. 
K většímu pohodlí při čtení a učení jis-
tě může přispět zvolená velikost písma. 
Kniha je primárné určena studentům 
speciální pedagogiky na všech typech 
škol. Jsme přesvědčeni o tom, že své 
uplatnění najde i přímo v pedagogické 
praxi mezi učiteli a dalšími pracovníky, 
kteří se s osobami se speciálními vzdě-
lávacími potřebami setkávají a pracují 
s nimi. Autorka vede čtenáře k zastavení 
a přemýšlení, vybízí k aktivitě. Použí-
vá srozumitelný jazyk, který je poutavý 
nejen pro odborníky, ale i zájemce z řad 
laiků. Tomu všemu napomáhá i přehled-
ná struktura knihy. Základní informa-
ce doplňují příběhy ze života a příklady 
z praxe včetně vybraných kazuistik. 
Švarcová tak úspěšně propojuje speciál-
népedagogickou teorii s praxí a vede čte-
náře k hlubšímu zájmu o obor. Na konci 
vybraných kapitol lva Švarcová formou 
tzv. desatera prezentuje zásady pro práci 
a komunikaci s osobami s určitým po-
stižením. To knížku obohacuje a autorce 
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dává možnost oslovit široké spektrum 
zájemců z řad odborné i laické veřejnosti 
a příležitost odstranit nékteré předsud-
ky a bariéry, které v naší společnosti stá-
le existují. 

Zvlášté studenti jisté ocení přítom-
nost slovníčku odborných pojmů, rejst-
říku i seznamu literatury. 

Přestože počet publikací se zamě-
řením na teoretické základy speciální 
pedagogiky v posledních letech vzrostl, 
jsme přesvědčeni o tom, že nová mo-
nografie Ivy Švarcové v konkurenci 

ostatních podobně profilovaných titulů 
obstojí a má šanci získat si oblibu nejen 
mezi studenty speciální pedagogiky a ji-
ných pedagogických oborů, ale i mezi 
speciálními pedagogy v praxi. Pomůže 
také rodičům starajícím se o déti s posti-
žením, kterým může sloužit jako spoleh-
livý zdroj informací a snad i povzbuzení. 
Kniha Ivy Švarcové je dalším kamínkem 
do mozaiky poznání tohoto krásného, 
tolik potřebného, náročného a důležité-
ho oboru. 

Martin Gregor 

DOIDGE Norman: Váš mozek se dokáže změnit. Neuvěřitelné příběhy 
osobního vítězství díky objevům na poli neurovědy. Brno : Computer 
Press, 2011. ISBN 978-80-264-0111-7 . 

Byla jsem jednou kolegyní upozorně-
na na uvedenou knížku o novém oboru 
- neurovédé. S velkým zájmem a užit-
kem jsem ji přečetla. Hlavním tématem 
publikace je přesvědčit čtenáře, že lid-
ský mozek je velmi přizpůsobivý a má 
schopnost „změnit svou vlastní struk-
turu a kompenzovat i ty nejnepříznivější 
neurologické podmínky" (v předmluvě 
O. Sacks). 

Všechny výklady jednoznačně pod-
porují teorii R. Feuersteina o struktu-
rální kognitivní modifikovatelnosti, jak 
i on sám to předpokládá ve své mono-
grafii o instrumentálním obohacení 
(Feuerstein et al., 2006, s. 23-36) . 

Publikace je strukturována tak, že 
její určitá kapitola je věnována výzku-
mům určitého vědce. Postupně Mi-
chaelu Murzenichovi, Walteru J. Free-

manovi, Edwardu Taubovi, Jeffrey M. 
Schwartzovi, V. S. Ramachandranovi, 
Ericu Kandelovi a Stanley Karanskému. 
Všichni se věnovali plasticitě mozku, 
vždy s j iným zaměřením na obtíže pa-
cientů. Toto rozvržení je legitimní, pro 
autora výhodné, ale pro čtenáře méně 
přehledné. Preferovala bych, kdyby byla 
knížka zaměřená na problémy s disku-
sí jednotlivých odborníků. Publikace 
je velmi čtivá, protože ji autor doplňuje 
jednotlivými konkrétními případy lidí 
s různými obtížemi. 

Na základě předpokladu, „že mozek 
dokáže změnit svou vlastní strukturu 
a funkci prostřednictvím myšlení a ak-
tivity" (s. 11), se zásadné mění i přístup 
k různým vývojovým obtížím, poru-
chám chování i deficitům v senzorické 
i mentální oblasti. 
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