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Ve věku 85 let opustil po kratší nemoci 
v listopadu 1998 řady speciálních peda-
gogů prof. PaedDr. František Kábele, 
dr. h. c. Odešel člověk a odborník, na kte-
rého si dobře pamatuje střední a starší ge-
nerace speciálních pedagogů, protože má-
lokterá významnější aktivita v našem obo-
ru se odehrávala bez jeho účasti. 

O jeho životě a činnosti bylo napsáno 
nemálo dobrého a uchovalo se to v nejed-
nom příležitostném článku jeho spolupra-
covníků. Ten poslední je z pera jeho před-
ního žáka doc. Jiřího Kracíka, uveřejněný 
ve Speciální pedagogice k příležitosti 
80. narozenin F. Kábeleho. Je v něm věc-
ně popsáno vše podstatné z jeho bohaté-
ho života. V neposlední řadě je zdrojem 
mnoha informací také autobiografické vy-
právění F. Kábeleho zaznamenané rovněž 
J. Kracíkem a vydaném PedF UK (1993) 
pod názvem „František Kábele 80 - pest-
rý život pedagoga, který rychle ubíhal". 
Jeho součástí je i kompletní bibliografie 
zaznamenaná k 30. 6. 1993 a obsahující 
úctyhodných 357 čísel. 

Stojím před nelehkou úlohou jak zhod-
notit a nerozmělnit tak rozsáhlé dílo. Roz-
hodl jsem se pro pokus vyjádřit v obecné 
rovině to podstatné, co jeho aktivity při-
nesly a vytvořily. 

Z tohoto hlediska je důležité uvědomit 
si, že prof. Kábele je především jedním 

z nejvýznamnějších protagonistů speciál-
ně pedagogické školy prof. M. Sováka. 
Kábele to nedával najevo tak proklama-
tivně. Jedním z posledním projevů tohoto 
typu je jeho obhajoba pojetí studia speciál-
ní pedagogiky na PedF UK. V tomto du-
chu rozpracoval i somatopedii, jeho hlavní 
oblast svého odborného zájmu a působe-
ní. Aplikací této teorie na výchovu a vzdě-
lávání tělesně postižených a chronicky 
nemocných je pak obsáhlá vysokoškolská 
učebnice SOMATOPEDIE, kterou pod 
jeho vedením napsal tým našich předních 
odborníků v této oblasti. 

Nemálo času a pozornosti věnoval 
prof. Kábele logopedii. Jeho dlouholeté 
působení v této oblasti jej přivedlo k dí-
lům, která znají stejně odborníci jako tisí-
ce dětí a rodičů. Mám na mysli jeho Ško-
lu řeči (6 vydání, 367 tisíc výtisků) a Brou-
sek pro tvůj jazýček (5 vydání, 221 tisíc 
výtisků). Tato díla jej nakonec učinila více 
populárním než jeho odborně vědecké prá-
ce v logopedii. 

Neméně známé jsou jeho práce v obo-
ru zvláštní tělesné výchovy. Sám aktiv-
ní sportovec do pozdního věku, propa-
gátor běhu na dlouhé tratě, funkcionář 
sportovních a tělovýchovných organiza-
cí zdravotně postižených, napsal řadu 
studií, skript, učebnic a článků z této ob-
lasti. 



Prof. Kábele dospěl k významnému pře-
sahu Sovákovy speciálně pedagogické teo-
rie svým zájmem o propojením speciální 
pedagogiky s rehabilitací. Patří mezi naše 
první speciální pedagogy, kteří pochopili, 
že tato oblast představuje významné obo-
hacení speciální pedagogiky. Jeho práce ale 
usilují také o opačný proces, tj. o oboha-
cení rehabilitace speciální pedagogikou. 

Při hodnocení práce prof. Kábeleho ne-
lze opomenout jeho učitelské působení. 
Učitelem se snad cítil být nejvíce a hrdě 
se k tomu stavu hlásil. Chce se věřit, že 
nesčetné řady speciálních pedagogů, kte-
ré jako vysokoškolský učitel vychoval, po 
jeho vzoru činí taktéž. 

Dílo prof. Kábeleho je rozsáhlé a bylo 
nejednou vysoce hodnoceno u nás i v za-
hraničí. K jeho charakteristikám ale nepat-
ří jenom velké pracovní nasazení v odbor-
ném a pedagogickém působení. Jeho přá-
telé vědí, že dovedl stejně tak pracovat, jako 
odpočívat. Byl vyhledávaným společní-
kem, který nepokazil žádnou zábavu. 

Patřil nesporně k úspěšným lidem a od-
borníkům. Ne vše se ale odvíjelo hladce 
a přímočaře v jeho životě a práci. Až 
v 60. letech, ještě před jeho docentskou 
habilitací, se podařilo setřít „skvrny" v je-
ho kádrových materiálech. Ani později 
v období tzv. normalizace neměl, coby 
nečlen KSČ, lehkou situaci při vedení ka-
tedry speciální pedagogiky. Okolnosti jej 
nutily k řadě kompromisů, které by za ji-
ných podmínek zřejmě nebyl učinil. Ani 
jeho odchod z vedení katedry do Evrop-
ského informačního střediska pro další 
vzdělávání učitelů koncem 70. let nebyl 
motivován snahou vedení PedF UK o je-

ho povýšení. Ne všechno z těchto nepří-
jemných stránek života a pracovní karié-
ry prof. Kábeleho však probíhalo v těch-
to letech. Ani v době našeho nejnovčjší-
ho vývoje nepřestal mít „punc" kontro-
verzní osoby české speciální pedagogiky. 

Ve vědních oborech s nepočetným per-
sonálním obsazením se lehce stává, že od-
borné spory přerůstají v animozitu a od-
borní oponenti se stávají osobními nepřá-
teli. České speciální pedagogice se tato 
situace také nevyhnula a vedle řady j iných 
se na jistou dobu dotkla bohužel i Fran-
tiška Kábeleho. Rozešel se názorově s ně-
kterými současnými představiteli české 
speciální pedagogiky, a tím se po svém 
odchodu do důchodu předčasně vytratil 
z povědomí nejmladší generace speciál-
ních pedagogů. 

Jeho dílo ještě před jeho uzavřením do-
kázaly náležitě ocenit odborné kruhy na 
Slovensku udělením čestného doktorátu 
Univerzity Komenského v Bratislavě v ro-
ce 1994. Snad měla něco podobného na-
značit i plaketa, kterou mu u příležitosti 
6501etého výročí udělila, ale bohužel ne-
stihla včas doručit Univerzita Karlova 
v Praze. 

Profesor František Kábele již není fyzic-
ky mezi námi. Zůstávají ale jeho přátelé 
v Somatopedické a Logopedické společ-
nosti, ve Svazu zdravotně postižených spor-
tovců, na katedrách SPPG v Praze, Brně, 
Olomouci i v Bratislavě. Je na řadě histo-
riografie české speciální pedagogiky, aby 
objektivně zhodnotila přínos prof. Kábe-
leho pro rozvoj speciální pedagogiky, aby 
pro jeho dílo našla ve svém hodnocení mís-
to, které mu právem náleží. 


