
Závěrem stručného sdělení o nově 
vzniklé katedře speciální pedagogiky 
v Brně bych chtěla uvést naše upřímné 
přání spolupráce se všemi katedrami spe-
ciální pedagogiky v České i Slovenské 
republice, snahu rozvíjet spolupráci s ka-
tedrami speciální pedagogiky na univer-
zitách v zahraničí, jak již bylo započato 
s vybranými univerzitami v Rakousku, 
Německu, Švýcarsku, Anglii a v Austrá-
lii, stejně tak se všemi speciálně pedago-
gickými pracovišti u nás i v zahraničí. 

Marie Vilková 
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Uvedené téma bylo ústředním tématem 
konference speciálních pedagogů němec-
ky mluvících zemí. Směřovaly k němu 
všechny stěžejní odborné referáty, před-
nesené na 31. pracovních dnech docentů 
pro speciální pedagogiku v německy mlu-
vících zemích. 

31. pracovní dny docentů se konaly 
v prostorách Curyšské univerzity ve Švý-
carsku. Zúčastnili se jich docenti a profe-
soři z univerzit ve Švýcarsku, Německu, 
Rakousku a Nizozemsku a dále hosté 
z univerzit v Maďarsku, Polsku a České 
republice. 

Úvodní referát přednesl rektor Speciál-
něpedagogického semináře v Curychu lic. 
phil. Thomas Hagmann. Referující sezná-
mil přítomné s vývojem této vzdělávací 
instituce i s jejím aktuálním současným 
programem. Ve svém vystoupení charak-
terizoval fázi pionýrskou spojenou s ob-
dobím let 1920 -1960, zastoupenou osob-
nostmi ve švýcarské speciální a léčebné 
pedagogice Heinrichem Hanselmannem 
(1885 -1960) a Paulem Moorem (1899 -
1977). Speciálněpedagogický seminář byl 
založen v roce 1920. V průběhu prvního 
období byla stanovena koncepce Speciál-
něpedagogického semináře a vytvořen 
učební plán pro výuku speciální pedago-
giky. Přednášky byly doplňovány seminár-
ními cvičeními a živým kontaktem s praxí. 

Druhou fází byla fáze diferenciace, která 
byla charakteristická zejména pro léta 
1970 - 1990. Toto období souvisí se za-
vedením švýcarského invalidního pojištění 
(IV) a s rychlým rozvojem speciální pe-
dagogiky pro různé druhy postižení. Vedle 
obecné speciální pedagogiky vznikla celá 
řada dílčích speciálněpedagogických dis-
ciplín, jako pedagogika dětí s poruchami 
učení a chování, s vadami řeči, s dušev-
ním, tělesným a smyslovým postižením, 
speciální pedagogika v rané výchově, dis-
ciplína speciálněpedagogického dalšího 
vzdělání. Bylo vyřešeno organizační za-
členění semináře k univerzitě v Curychu, 
takže už nešlo jen o náhodné spojení, za-
loženém na osobnostech vyučujících. Spe-
ciálněpedagogická nabídka vzdělání a dal-
šího vzdělání v semináři byla doplněna 
dalšími speciálněpedagogickými nabídka-



mi, prováděnými kantóny a svazy ve Švý-
carsku. 

Po 90. letech probíhá fáze integrační 
a ve středu pozornosti je integrační speci-
ální pedagogika zaměřená v Curyšském 
semináři zejména na ranou výchovu a škol-
ní speciální pedagogiku. V posledních le-
tech se intenzivně pracuje na úkolu, pře-
hodnotit dosavadní vzdělání speciálních 
pedagogů a dále ho rozvinout. Pojem spe-
ciální pedagogiky je nově formulován 
a doplněn aspektem celistvosti. Předmě-
tem speciální pedagogiky je postižený člo-
věk ve svém a současně i v našem život-
ním prostředí, mluví se o principu ekolo-
gickém. Tímto způsobem je osloven člo-
věk a společnost a jejich vzájemné půso-
bení. Při hledání dalších perspektiv se za-
číná i speciální pedagogika zabývat sys-
témovými myšlenkovými prvky. Jako pří-
klad lze uvést vývoj v oblasti speciálně-
pedagogické rané výchovy, pedagogiky 
dětí s nedostatky v učení, podpůrné dia-
gnostiky a poukázat na současné diskuze, 
týkající se integrace. Neznamená to však, 
že dosavadní tradiční zaměření ve speci-
ální pedagogice na individuum lze nahra-
dit pouze systémovým pohledem a přesu-
nout všechnu váhu a odpovědnost z indi-
vidua na systém. Jedná se spíše o hledání 
správného podílu mezi oběma uvedenými 
krajnostmi. 

Hlavní referáty byly předneseny na téma 
speciální pedagogika a filozofie/étika, pe-
dagogika, psychologie, sociální pedagogi-
ka/sociální psychiatrie a ekonomie/ekolo-
gie. Referáty současně uváděly problema-
tiku jednotlivých sekcí. 

Z přednesených referátů zaujal přítom-
né příspěvek ,.Jalové zárodky ve speciální 
pedagogice, nové zárodky v pedagogice" 
dr. Josefa Steppachera z Curyšského se-
mináře, pojednávajícího o problematice 
změn ve vztazích speciální pedagogiky 
a pedagogiky v současném školství. Tyto 
změny jsou podle názoru autora referátu 
dány současnými trendy ve výchově 
a vzdělání založených na integraci, kterou 
referující chápe jednak jako cíl, jednak 
jako prostředek všeobecně platných no-
rem ve vzdělání. Autor vychází z teze, že 
všechny děti a mládež mají právo účast-
nit se společné výchovy a vzdělávání 
v hlavním výchovně-vzdčlávacím proudu. 

V rámci společné výchovy a vzdělávání je 
však nutné poskytovat dětem se specific-
kými potřebami speciálněpedagogickou 
podporu přiměřenou druhu a hloubce je-
jich postižení. Tyto skutečnosti pak pří-
mo ovlivňují vztah mezi pedagogikou 
a speciální pedagogikou. 

Další jednání pokračovalo v sekcích. 
V páté sekci ekonomie/ekologie probíha-
lo jednání o výchově a vzdělávání posti-
žených, z pohledu různých zemí. V popře-
dí jednání byly ekonomické otázky, sou-
visející a přímo ovlivňující úroveň součas-
ných integračních snah v některých evrop-
ských školských systémech a ve školství 
zemí třetího světa. Referující ze Švýcar-
ska a České republiky pak dále rozvedli 
působení těchto integračních snah na změ-
ny ve vzdělávání a dalším vzdělávání uči-
telů i speciálních pedagogů, což se setka-
lo s velkým ohlasem u účastníků sekce. 



V závěru hodnocení docentských dnů se 
ukázalo spojení současných snah ve vý-
chově a vzdělávání postižených se změ-
nami ve vzdělávání a dalším vzdělávání 
speciálních pedagogů i pedagogů vůbec, 
jako vysoce aktuální problematika, které 
je potřeba věnovat mimořádnou pozor-
nost. Dalším poznatkem bylo zjištění, že 
ve vzdělávání pedagogických pracovníků 
je třeba brát více zřetel na vyváženost zís-
kávaných teoretických poznatků a jejich 
aplikace v praxi. V současné době se ve 
vyspělých zemí již odvrací přímá pozor-
nost od procesu integrace, ta se považuje 
za samozřejmou a přirozenou ve vzdělá-
vání postižených. Středem zájmu jsou nyní 
otázky efektivní speciálněpedagogické 
podpory věnované postiženým dětem 
a mládeži, rozvoj flexibilních podpůrných 
struktur, metody práce ve skupině, v ma-
lé třídě, vnitřní diferenciace, práce dvou 
učitelů v jedné třídě ap. Tímto směrem se 
ubírá i řada výzkumných úkolů, realizo-
vaných na univerzitách, zastoupených svý-
mi odbornými pracovníky na výše uvede-
né konferenci. 

Marie Vítková 

IV. seminář 
s mezinárodní účastí 

(Legislativa pro občany se zdravotním 
postižením a jejich integrace do společ-
nosti - Sedmihorky, 2. - 7. X. 1994) 

Tento seminář si dal za úkol „vycházet 
ze Standardních pravidel pro vyrovnání 

příležitostí pro občany se zdravotním po-
stižením, které schválilo koncem minulé-
ho roku VS SN. 

Protože jsem se osobně zúčastnil pří-
pravy těchto pravidel jako zástupce Čes-
koslovenska a byl předsedou jedné ze čtyř 
subkomisí, kde se návrhy projednávaly, 
rád bych se pro informaci účastníků se-
mináře alespoň ve stručnosti zmínil o těch-
to skutečnostech: 

Původně navrhovanou závaznou kon-
venci nebylo možno vypracovat, protože 
řada členských států by na ni vzhledem 
k hospodářské, politické a sociální situa-
ci zejména ve státech třetího světa nemoh-
lo přistoupit. Proto na základě usnesení 
příslušných orgánů SN byla vypracována 
standardní pravidla, která nejsou sice zá-
vazná, nicméně VS SN zdůraznilo, že je 
„zodpovědností států přijmout příslušná 
opatření k odstranění překážek zabraňu-
jících občanům se zdravotním postižením 
účastnit se plně na aktivitách svých spo-
lečností". Toto konstatování má základní 
význam a důležitost pro filosofii celých 
standardních pravidel. 

Pravidla sumarizují poslání Světového 
akčního programu s přihlédnutím k ideo-
logickému vývoji během dekády a per-
spektivám rozvíjejících se lidských práv. 
Vyjadřování pravidel je daleko koncent-
rovanější a má sevřenější formu, pravidla 
jsou přímo adresována členským státům 
(to znamená vládám) a realizace pravidel 
bude monitorována prostřednictvím spe-
ciálního monitorovacího systému. 

Dokument kromě předmluvy (úvodu) 
a popisu monitorovacího systému obsahu-


