
OBOROVÉ STUDIUM SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGIKY 

Marie Černá - Boris Titzl 
V návaznosti na dva úvodni články - B Stejskala "Před zásadní reformou studia 

speciální pedagogiky" a M Černé, B Titzla "Jaké studium speciální pedagogiky 
potřebujeme" (uveřejněné v čísle 1 časopisu Speciální pedagogika ročník 3. 1992/ 

1993) předkládáme odborné vřejnosti úplný text návrhu reformy studia speciální 
pedagogiky tak, jak byl předložen Vědecké radé Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

- a ji přijat - v dubnu 1993 
Autoři přivítají připomínky čtenářů k předkládanému návrhu, zvláité pak těch, 

kteří studium speciální pedagogiky na PedF UK absolvovali a na jeho zkvalitnění 
maji i nadále zájem Předloženou koncepci proto autoři považuji za otevřenou 

Uvedeni do situace 
Potreba reformy studia speciální peda-

gogiky byla pociťována už v údobí hlu-
boko předlistopadovém, přičemž mini-
má Iné dva roky jde o záležitost vysoce 
aktuálni 

Problém je však hlubSi, než aby byl 
zvládnutelný jen restruktualizaci studij-
ních forem a personálními zménami. Jde 
totiž o nové definováni a celkové pozdvi-
ženi úrovné oboru a o védeckou a odbor-
né praktickou reflexi trendů, které se ve 
sféře pomoci znevýhodnéným osobám za-
čínají i u nás prosazovat. 

Speciální pedagogika je stále ješté mla-
dý védni obor. Její československá škola 
se začala formovat v dobé diskusí o ky-
bernetice, genetice, jazykovédé a peda-
gogickém reformismu na přelomu čtyři-
cátých a padesátých let, tedy v dobé nej-
tvrdšiho politického a ideologického tla-

ku. Tvůrce naší speciálné pedagogické 
(defektologické) školy prof. Sovák (1905 -
1989) svým pojetím tehdy oboru poskytl 
ochranu v podobé respektovaného kon-
cepčního východiska - reflexní teorie, čímž 
speciální pedagogika získala pro svůj dal-
ší vývoj relativné autonomní prostor. Na 
druhé strané Sovákovo reflexologické po-
jetí vytvořilo téžko překročitelný rámec, 
který teprve nyní obtížné překonáváme, a 
sice z reflexní teone vyvozenou atomizaci 
oboru na "pedie", jíž v praxi též odpovída-
la struktura speciálních škol. 

Sám prof. Sovák však mnohé nedostat-
ky našeho studijního oboru vnímal a už 
v roce 1974 publikoval své požadavky na 
teorii a praxi speciální pedagogiky, kte-
ré se mu jevily jako přesun: 
• od védního izolacionismu a atomizace 

oboru na úzké specializace k jeho syn-
tetizováni a zvédečténí. 



• od úzec společenských faktorů k čini-
telům biologickým (krátce pfedtim 
odsuzovaným jako tzv. biologizace obo-
ru), ale i sociologickým, přičemž oboji 
tyto činitele je nutno propojit psycholo-
g<i. 

• od izolovaných speciálních škol k ote-
vřenému systému speciálné pedagogic-
kého poradenství a od uzavřeného sys-
tému školy do prostředí mimoškolního 
a do rodiny. 
Lze tedy fici. že nékteré dnešní moder-

né znéjici postuláty nejsou v české speci-
ální pedagogice néčim zcela neznámým 

Pád společenských tabu ukázal, jak 
téma zdravotné handicapovaného člové-
ka je komplikované, na jak nízké úrovni 
vécné. organizační a ekonomické ho zvlá-
dáme. a jaký je to sociální problém sui 
generis Rovnéž současné širší společen-
ské zázemí speciální pedagogiku limitu-
je, ale vytváří ji i prostor Narážime sice 
na nedostatky legislativní, bariéry resortní 
a mezilidské, na nedostatečnost finanč-
ních zdrojů, ale jsou tu již počátky systé-
mových zmén Ty jsou například zakó-
dovány v Národním plánu pomoci zdra-
votné postiženým občanům, který vláda 
CR přijala 29. 6. 1992. Vznikla řada vý-
znamných nevládních a nestátních orga-
nizaci, které obnovuji praxi humanizova-
né pomoci znevýhodnéným občanům. Čs. 
rada pro humanitární spolupráci jich k 
1. 6. 1992 evidovala 124 s členstvím řád-
ným a dalších 29 s členstvím přidruže-
ným. Pro celý obor se tak otevírají zcela 
nové perspektivy a potřeba skutečných 

odborníků kompIcmentáméjSiho zaméře-
ni je mimo veškerou diskusi 

Přejdeme-li nyní od naznačených obec-
ných východisek k uvažováni o požadav-
cích na vlastní speciálnépedagogická stu-
dia, neméli bychom pominout nékterá 
zjišténi konstatovaná a přiznávaná už na 
přelomu let 1988/1989 Zejména viz in-
tegrovaný úkol RŠ - III "Výchova a vzdé-
láváni pedagogických pracovníků", kte-
rý společné vypsala obé tehdejší republi-
ková ministerstva školství V závérečných 
zprávách a oponentských posudcích k díl-
čím částem tohoto výzkumného úkolu 
oponovaného v lednu 1989 se mj doví-
dáme: 
• Za neúplnou a nedostatečnou je na prv-

ních místech považována příprava 
v předmétech: 
I) pedagogická praxe na školách a 
v zařiženich pro mládež vyžadující 
zvláštní péče 

• 2) didaktiky předmétů základní školy. 
Pokud jde o předméty speciálné peda-

gogické, za neúplnou je považována pří-
prava v logopedii. 
• Dále je tu explicitné konstatováno, žena 

vysoké škole se přiživuji učitelé neschop-
ni, ba i s pochybnou morálkou... že se 
nelze divit kritičnosti studentů, čtou-li se 
na přednášce skripta, z nichž je i referát 
na semináři i zkouška,, .že menší nároč-
nost vede u studentů k podceňováni stu-
dia, což má nepříznivý vliv nejen na úro-
veň jejich odborných znalosti, ale i na 
formování osobnostních vlastností po-
třebných k práci s postiženými žáky. 



Néco podobného zjišťujeme i v posled-
ních dvou letech, neboť na pojetí studia 
speciální pedagogiky se v podstaté nic 
nezménilo. Došlo sice k formálním úpra-
vám (sjednocení učitelského a výchova-
telského sméru studia, k zavedeni nepe-
dagogické varianty), došlo k úpravám 
praxi na školách a v zařízeních, ale to ne-
dostačuje studentům, kteří chtéjí být pro 
práci v oboru skutečné způsobili. Nékteři 
studenti začali povalovat úsilí o reformu 
studia za nerentabilní námahu a oriento-
vali se spiš na vzdéláváni mimo fakultu 
Ulpěni na dosavadním obsahu i formé 
studia však vyhovuje tém studentům, kteří 
maji tendenci sami snižovat nároky vůči 
sobé. Přitom počáteční motivovanost vét-
šiny studentů je vysoká! 

Dalším alarmujícím momentem je sku-
tečnost, že dojde-li k přímé konfrontaci 
znalostních požadavků klinické a pora-
denské praxe s védomostním vybavením 
absolventů našich "pedií", nevyznivá toto 
srovnáni ve prospéch dosavadního pojetí 
a úrovné studia speciální pedagogiky. Je 
tvrdou realitou, že nejvíc je to patrné u 
"pedie" považované za nejpropracovanéj-
ší - u logopedie. Absolventi speciální pe-
dagogické logopedie se totiž z vécných a 
organizačních důvodů do oné konfronta-
ce dostávají mnohem častéji a hloubéji 
než absolventi "pedií" ostatních. Klade-
me si proto otázku, jak by v podobném 
porovnávání obstáli právé ti ostatní? 

K témto faktům přistupují diskrepance 
provozné organizační, které však nelze 
řešil mimo rámec fakulty. 

Dosavadní průběh studia 
speciální pedagogiky 

Od vydáni statutu pedagogických fakult 
(27. 8. 1946) až do současnosti se neustá-
le ménilo zaméřeni, forma i způsob stu-
dia. Uvádí se, že v prvém dvacetipétileti 
přípravy speciálních pedagogů v rámci uči-
telského vzdélání se vystřídalo dvanáct 
různých podob vysokoškolské připravy uči-
telů speciálních škol Další modely studia 
nenásledovaly sice v tak krátkých interva-
lech, ale o to víc byly poznamenány účelo-
vým voluntansmem. Přehled typů studia 
je výmluvný a poučný. 

Ad zamřření 
• Počínaje prdopatologií složené z psy-

chopatologic, okulopedie, logopedie a 
nápravné pedagogiky, 

• přes dcfcktologii ve dvou variantách, 
alo 

• defektologii psychickou 
• a defektologii logopedickou, okulopcdickou 

a ortopedickou se dospélo (r. 1957) 
ke studiu defektologie jako celku. 

• Po divergentním vývoji, který následo-
val, se konstituovala (r.1963) speciální 
pedagogika (dále sppg) ale v péti zcela 
izolovaných specializacích: 

• sppg mládeže s vadným rozumovým vý-
vojem, 

• sppg mládeže obtížné vychovatelné, 
• sppg mládeže s vadami zraku, 
• sppg mládeže s vadami sluchu a řeči, 
• sppg mládeže télesné vadné, nemocné a 

oslabené. 



Načež tato speciální pedagogika opét 
nalezla (r. 1967) společný základ, na který 
navázaly specializace v jedné nebo dvou 
"pcdiích", tj v 
• psychopedii. 
• etopedii, 
• logopedii, 
• tyflopedii, 
• somatopedii 

Tento způsob studia trvá v podstaté do-
sud Jen v poslední vananté po dvoule-
tém společném základu student ve 3 roč-
níku voli dvé "pedie" ze šesti (u varianty 
A) a tři "pedie" (u varianty C) - logope-
die byla rozdélcna na vlastni logopedii a 
surdopedn a místo tyflopedie se začíná 
užívat označení oftalmopcdie 

Ad forma studia: 
Začínalo se studiem nazývaným nad-

stavbové: adept po získáni učitelské způ-
sobilosti pro určitý stupeň tzv normálni 
Školy získával kvalifikaci pro určitý druh 
"speciální" Jkoly. Zavedeni tohoto studi-
a umožnilo nejdříve úpravu (r. 1950), po-
sléze úplné zrušeni (r. 1958) tzv zkoušek 
odborné způsobilosti 

Po zúženi činnosti pedagogických fa-
kult (r. 1950) to bylo studium nástavbo-
vé, aby ješté před vznikem vysokých škol 
pedagogických se zménilo na dálkové, 
ale pořád si zachovávající charakter stu-
dia rozšiřujícího základní učitelskou způ-
sobilost. Hlavné v souvislosti s rozčleňo-
vánim oboru na dilči specializace se po-
sléze dospélo ke studiu řádnému, a to uči-
telskému (posléze též v kombinaci s jed-

nim oborem - možnosti: Čj nebo Sj, Rj, 
Př. Hv. Vv, Tv). Zvláštnosti bylo zave-
deni řádného neučitelského studia defek-
tologie v kombinaci s psychologii (v le-
tech 1957 - 1963 - pouze dva absolvent-
ské ročníky). 

Ad způsob studia a jeho délka 
Denní studium bylo zahajováno třikrát 

- v letech 1947,1957, 1967. Délka studi-
a postupné narůstala od jednoletého stu-
dia až po studium pétileté. Odpovídající 
studium dálkové bylo o jeden rok delší 
Tento trend byl narušen organizační pře-
stavbou v roce 1977, kdy denní pétileté 
studium bylo redukováno na čtyřleté a 
v dálkové formé na pétileté. 

V r. 1967 se celá studijní struktura roz-
délila na variantu učitelskou, která byla 
pétiletá, a na variantu vychovatelkou, 
trvající čtyři roky. Ale i loto se ménilo 
R. 1990 se učitelství pro školy pro mlá-
dež vyžadující zvláštni péči a vychova-
telství osob vyžadujíc! zvláštní péče slou-
čilo ve studium integrované trvající 
v denní varianté pét let, ve vananté ex-
terní šest let. 

Pokud jde o absolventský profil, je nut-
no zmínit, že existovala varianta defek-
tologie pro neučitele a existuje nyní ne-
učitelská varianta C integrovaného stu-
dia speciální pedagogiky 

Pro úplnost dodáváme, že existovaly a 
existují různé typy studia rozšiřujícího 
Jak název napovídá, toto studium rozši-
řovalo způsobilost pedagogických pra-



covniků o speciálně pedagogickou kva-
lifikaci. Pokud jeho trváni bylo dvoule-
té. nazývalo se doplňkové změny zcela 
posledního obdobi si vynutily zavedeni 
studia rozdílového, které absolventům 
vychovatelské větve vyrovnává rozdíl 
oproti větvi učitelské. 

V současné době probíhá studium spe-
ciální pedagogiky v těchto typech a for-
mách: 

Denní studium: 
• sppg 1 r. (dvě větve jednoho typu 

studia), 
• sppg (integrované studium) 2. r , 3. r 

- zde varianta A, C, 
• sppg 4. r (dobíhající) - dvě varianty, 
• sppg V r (dobíhající) 

Externí studium: 
• integrované studium sppg 1. r., 2. r., 

3. r.. 
• sppg učitelství (dobíhající) 4 r., 5. r.. 
• sppg vychovatelství (dobíhající) 4. r.. 5. r , 
• rozšiřující studium sppg 1 r., 2. r., 3. r., 
• rozdílové studium sppg pro absolven-

ty vychovatelství. 

Počty škol, žáků a pedago-
gických pracovníků ve 
speciálním školství 

V bezprostřední návaznosti na Školské 
zákony č. 95/1948 Sb.. č. 31/1953 Sb.. č. 
186/1960 Sb.. č. 63/1978 Sb., č. 29/1984 
Sb. ač. 171/1990 Sb ,jakož i na souvise-
jící vyhláSky a nařízeni, docházelo k vý-
razným posunům v hlavních ukazatelích 
systému ŠMVZP a Školských zařízeni 

školy 
1. Počet škol neustále stoupal V r. 1945 

to bylo 112 škol, ve šk. roce 1991/1992 
již škol 989. Výrazný vzestup nastal po 
přijeti zákona o jednotné Škole a - když 
bylo opět povoleno zřizovat Školy soukro-
mé a církevní - mezi lety 1990 tj. 939 Skol 
a 1992 tj nynějších 989 Skol. 

Žáci 
Počet žáků měl rovněž stoupající ten-

denci, ale jen do roku 1989, kdy dosáhl 
maxima 76.040 žáků. Od té doby jejich 
počet klesá, a to i ve Sk. r. 1991/1992 opro-
ti šk r. předchozímu přesto, že se v tom-
to mezidobí počet speciálních Skol zvý-
Sil. Ve šk. r l 991/1992 se na speciálních 
Školách učilo 70.586 žáků Přitom podle 
statistických výpočtů z roku 1988 jich 
mělo být mezi 76 000 až 84 400 

Uvažujemc-li nad příčinami tohoto po-
klesu, bude tu patrné souvislost se spole-
čenskými změnami širšího dosahu, i změ-
nami v chápáni role speciálních škol. Bo-
hužel nemáme k dispozici srovnáni s Set-
řením. které v roce 1972 prováděl VLK 
ČSR, abychom se mohli vyjádřit, zda 
kupř. vSichni žáci zvláštních Skol jsou sem 
zařazeni oprávněné. Bylo by to závažné 
zjiStěni, neboť kategorie mentálně retar-
dovaných žáků je vý razně nejčetnéjSi. Ve 
zmíněném Setření bylo na základě výzku-
mu potvrzeno, že asi 17% žáků zvláštních 
Skol je sem zařazeno špatně, neboť patři 
do Školy základní! Tehdy to představova-
lo počet cca 5. - 6.000 žáků. Zatím tedy 
nelze potvrdit, zda se na celkovém pokle-
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su počtu žáků speciálních Skol pozitivně 
podílí speciálně pedagogická diagnosti-
ka. 

Ve Školním roce 1992/1991 bylo pod-
le statistik M$MT CR evidováno 3439 
dětí ve speciálních a specializovaných tří-
dách při běžných mateřských Školách a 
4717 postižených děti individuálně inte-
grovaných. Podobně se integrace týká asi 
5000 žáků integrovaných v základních 
Školách (přesné údaje nejsou známy, evi-
dence je zavedena teprve od Školního 
roku 1993/1994). 

Zdá se, že budeme muset velice serióz-
ně přehodnotit tvrzeni o jednostranně na-
růstajícím počtu postižených děti, jejichž 
vada odpovídá zařazení do dneSnich typů 
speciálních Skol Hodnoceni populační-
ho Sumu totiž ukazuje, že objem terato-
geneze je ustálený a např výkyvy četnosti 
vrozených vad mají tendenci vracet se bez 
vnějSich zásahů k standartnim číslům. A 
poněvadž podle současných populačních 
prognóz se počítá s celkovým poklesem 
počtu dětí ve věkové skupině do 6 let (po-
kles se má zastavit až v r. 1995) a ve vě-
kové skupině 14-16 letých (sestupný 
trend má pokračovat i po r. 1995), mů-
žeme odhadovat, že i z těchto důvodů se 
počet děti přeřazovaných do speciálních 
škol bude snižovat. 

Pedagogičtí pracovníci: 
I počet pedagogických pracovníků od 

r. 1945 tj. 511 pracovníků až do r. 1989 
stále stoupal tj. 10.568 pracovníků (z toho 
učitelů včetně učitelů dílenských bylo 
7.957). Další podklady, které jsme měli 

k dispozici, se týkají jen učitelů, ovšem i 
tak jsou to údaje pro potvrzeni snižováni 
počtu pedagogických pracovníků signifi-
kantní. 

Ve Sk r. 1991/1992 počet učitelů klesl 
na 7 482. Tím se i oproti předchozímu 
Školnímu roku nepatrně zvýšil počet žáků 
speciálních škol připadajících na jedno-
ho učitele z 9,39 •/. na 9,43 % 

Soudíme tedy, žc: 
• Bude klesat potřeba speciálních peda-

gogů, u nichž výkon povoláni bude vá-
zán na pedagogickou profesi ve speci-
álních Školách a Školských zařízeních. 

• Bude naopak stoupat potřeba odborní-
ků širšího zaměřeni specializovaných 
spíš na věkové skupiny a schopných pů-
sobit ve speciálně pedagogické dia-
gnostice, terapii a poradenství. 

• Učitelé na školách běžného typu budou 
ve stále větší míře potřebovat aspoň zá-
kladní poučeni ze špeciálni pedagogiky 

Obor speciální pedagogiky 
Speciální pedagogika se dosud orien-

tovala na určité skupiny postižených resp. 
narušených dětí, omezeně mladistvých a 
proklamativně dospělých. Uznávala se 
možnost kombinace postiženi, takže byl 
zaveden pojem kombinovaných vad. Nic-
méně dosavadní zaměřeni a členěni obo-
ru na tzv pedie vychází především ze za-
řazeni dítěte do speciálně pedagogické 
péče podle dominantní vady. To zname-
ná, že předmětem speciálně pedagogic-
kého zájmu je nikoliv znevý hodněný člo-
věk, ale defekt, toto znevýhodnění způ-



sobujici a uměle vytvořená kategorie de-
fektivity 

Přednostní zaměřeni na dítě má svůj 
reálný důvod ve faktu. 2e čim dříve je 
speciální pomoc a intervence poskytnu-
ta, tím je větši předpoklad, že tato po-
moc bude mít pozitivní efekt Toto za-
měřeni zesilovalo, nesehrálo-li roli pod-
statnější, připnuti speciální pedagogiky 
k organizačním schématům speciálního 
Školství Tím se v podstatě vytratily ostat-
ní věkové kategone a s nimi fakticky 
i hledisko vývojové. Znamenalo to, že ni-
koliv speciální potřeby člověka v průbě-
hu jeho života, ale jejich zúženi na pro-
blémy vzdělávání na úrovni základní 
Školy, se d f staly obsahovou náplni spe-
ciální pedagogiky. 

Výchova a vzdělávání znevýhodněné-
ho člověka je tak úzce propojena s jeho 
léčbou a sociálním zařazením, že speci-
ální pedagogika vystupuje z rámce čisté 
pedagogického Bezprostřední kontakt 
s psychologii, medicínskými obory, so-
ciálními védami se postupné vytrácel, 
avšak bez hlubSich vědomosti z těchto 
vědních disciplin nelze speciální peda-
gogiku jako obor studovat a budovat. 
Nestačí tedy dílčí studijní kursy ve stylu 
a rozsahu dosavadních propedeutických 
předmětů, ale pokrok výše jmenovaných 
věd a potřeby oboru vyžaduji vytvoření 
studia pojatého skutečně interdisciplinár-
ně. 

Z pojmu znevýhodněného člověka vy-
plývá podstatně širší obsahový záběr. 

Vzato jen z edukačního hlediska, je to 
kupř. problém funkční negramotnosti, 
takže za nové cílové skupiny speciální pe-
dagogiky považujeme lidi s nízkou úrov-
ni školního vzděláni, malými příjmy a 
etnické menšiny Posledně jmenované ne-
nahližíme z hlediska poruch chování (Ro-
mové), ale pod zorným úhlem oné funkč-
ní negramotnosti znemožňující dosažení 
vyššího sociálního statusu ncdelikvent-
ním způsobem 

Konečně potřeba pochopeni znevý hod-
něného člověka jakožto spolupracujícího 
subjektu, jenž sice potřebuje pomoc, není 
však pouhým objektem vnějSi péče (a to 
i člověk mentálně retardovaný), nás vede 
k takové profilaci studia, které by - sou-
časně s jeho naukovou stránkou - vytvá-
řelo autentický a vyvážený vztah budou-
cího speciálního pedagoga k handicapo-
vaným a zároveň z tohoto studia vylučo-
valo lidi nevyvážené a nezralé. 

Potřebujeme tedy vyjít z nového defi-
nováni oboru speciální pedagogiky, jehož 
jádrem bude koncepce speciálních potřeb 
znevýhodněných jednotlivců a skupin. 
Studium tohoto oboru musi mít ráz vskut-
ku univerzitní, t.j. že nejen svým zamě-
řením bude takovému typu odpovídat, ale 
vytvoříme pro něj podmínky i volbou od-
povídající formy. Konkrétné to znamená, 
že by se na něm podílely fakulty pedago-
gická, lékařská, právnická, přičemž by 
bylo nanejvýš účelné úzce spolupracovat 
i s dalSimi fakultami - filozofickou, teo-
logickou, fakultou sociálních věd a fakul-
tou tělesné výchovy a sportu. 



Smyslem takto pojatého studia je 
• Výběr a zapojeni nejlepšich odborní-

ků, kteří jsou k dispozici, a kteří by ga-
rantovali odbornou úroveň z pozice své 
vědní discipliny. 

• Vytvořeni tlaku na vědecký pohyb 
uvnitř oboru, který by se opíral o vlastní 
výzkum a vycházel z myšlenkové a pe-
dagogické konfrontace s příbuznými 
vysokoškolskými studijními obory. 
V prvé fázi je ovSem nezbytné syste-
matické zaplňováni bilých míst zejmé-
na ve speciálních metodikách rehabi-
litační povahy a pozdviženi této části 
speciální pedagogiky od verbálních po-
pisů ke skutečné znalosti menta věci a 
k ověřené využitelnosti těchto poznatků 
Hodláme rovněž předem ovlivňovat le-

gislativní a organizační pohyb celého sys-
tému pomoci znevýhodněným jedincům a 
skupinám (širší oblast než speciální Škol-
ství a sociální péče), nikoliv reagovat až 
následně Následné reagování nechť má 
podobu diverzifikace obsahu studia (aktu-
alizace přednášek, zařazováni výběrových 
dílčích studijnich kursů a jejich propojo-
váni do modulů ap.), ne v Sak podobu za-
váděni nových a nových typů studia. 

Obsah studia speciální 
pedagogiky 

Profilujícím předmětem je speciální 
pedagogika, a to v celé šíři oboru. 

K tomuto předmětu se připojují před-
měty základní, což jsou: 
• filozofie, sociologie, psychologie, pe-

dagog ika. 

• biologie člověka a biomedicinské discipliny, 

• právo. Školský a sociální manage-
ment. 
Vše ostatní, co je doprovodnou součásti 

v podstatě všech vysokoškolských studii, 
kupř. jazyky, dnes i informatika včetně 
využiti počítačových systémů, nepovažu-
jeme za přímou součást studia špeciálni 
pedagogiky Organizační rámec vlastní-
ho studia a pedagogické fakulty však musí 
poskytnout studentům prostor, aby pře-
depsané penzum znalostí měli možnost 
získat Ideální by bylo. kdyby se student 
mohl zapisovat k přednáškám z těchto 
předmětů na fakultách dle vlastního vý-
běru 

Do studijního plánu však budou zařa-
zený i dílčí studijní kurzy z disciplín hra-
ničních. které nelze jednoznačné přiřadit 
k ustáleně profilovaným vědním oborům, 
ale pro studium speciální pedagogiky jsou 
důležité např sociálni ekologie, sociální 
práce. Z těchto příkladů je dále zřejmé, 
že dělicí čára mezi speciální pedagogi-
kou a sociální pedagogikou není přesně 
vymezena, a soudíme, že by bylo před-
časné se o to pokoušet právě nyní. 

Za potřebné též považujeme zajistit stu-
dentům i volitelné dílčí studijní kurzy pří-
pravného charakteru: 
• z hudební výchovy, výtvarné výchovy, 

pracovní výchovy, tělesné výchovy pro 
příslušné sppg terapie, 

• z českého jazyka k absolvováni zkoušky 
nutné k připuštění k 1. státní zkoušce, 

• z obsluhy technických výukových a di-
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agnostických prostředků včetně PC sys-
témů. 

K oborovému typu studia 
speciální pedagogiky 

Oborový typ studia speciálni pedago-
giky chápeme jako otevřený systém, a to 
i pro specializace, které v našem návrhu 
opouštějí členěni na tzv. pedie Ty se před-
nášejí jednak samostatně v blocích jako 
součást základů sppg. jednak komplexně 
jako součást specializaci. V jejich členě-
ni respektujeme hledisko věkové jako nej-
dúležitější. 

Zatím navrhujeme tyto specializace: 
• SPPg předškolního a mladšího školní-

ho věku, 
• sppg staršího školního věku a adolescence. 

• sppg dospělého věku a senia. 
Dosavadní specializace maji smysl tam. 

kde to vyžaduje profesní zařazeni (logope-
die). I v tomto případě však půjde o spe-
cializaci získávanou na stupni atestačním 

Do oborového studia nelze vtěsnat sou-
časné studium učitelství. A ani to není 
účelem. Proto studium učitelství pro spe-
ciální školy od oborového studia speciál-
ní pedagogiky oddělujeme. 

K rozšiřujícímu typu studia 
speciální pedagogiky 

Získání učitelské aprobace pro speci-
ální školy (příp. jim odpovídající výchov-
ně vzdělávací zařízení) bude probíhat for-
mou externího studia rozšiřujícího, do 

něhož budou vstupovat učitelé a vycho-
vatelé s již získanou aprobací, aby si tuto 
rozšířili o možnost působení na speciál-
ních školách 

Rozšiřující studium bude otevřeno též 
ostatním vysokoškolský vzdělaným od-
borníkům z jiných profesí. Rozšiřující 
studium bude dostatečně otevřené, aby 
podle dosaženého výchozího vzděláni 
mohli do něj posluchači vstupovat v I., 
2 nebo 3. ročníku. Lze předpokládat, že 
potřeba tohoto typu studia bude postup-
ně snižována s postupující integrací vět-
šiny postižených žáků do běžných škol. 

Na druhé straně studium oboru speci-
ální pedagogika v rozličných formách ná-
stavbového studia, specializačních kur-
zů ap , které se v blízké budoucnosti sta-
ne nepostradatelným pro odborníky mno-
ha profesi (rovněž proto, že integrace po-
stižených osob do společnosti se stane re-
alitou) bychom rádi učinili přístupné kaž-
dému, kdo se bude z různých pozic o ře-
šeni problémů znevýhodněných skupin 
obyvatel zajímat. 

Konstrukce studijního pro-
gramu 

Předměty (vědní disciplíny) studijním 
programem procházejí rozčleněné do díl-
čích studijních kurzů (dále v textu 
i v připojeném schématu je označujeme 
zkratkou dsk), a to po stupních studia 
• základního, 
• hlavního, 
• počátkem atestačního 
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a v úrovních 
• bakalářské. 
• magisterské 

Studijní program přitom respektuje 
• Logiku a návaznost poznatků v dané 

disciplině i vazby mezi disciplinami 
tím. že je doporučena jistá posloupnost 
studia. 

• Potřebu vyvázáni ze semestrálního a 
ročníkového ohraničení, a to tím. že: 

• Trvání dsk není nutně vázáno na se-
mestry či ročníky mj. proto, 2c zejmé-
na u disciplin s větSím podílem prak-
tických aspektů bude nutno obsahovou 
náplň kurzů postupně definovat. 

• Jednotlivé stupně (základní, hlavni, 
atestační) i úrovně (bakalářskou, ma-
gisterskou) lze dosahovat v průběhu jis-
tého časového rozpětí, které není dáno 
součtem optimálního počtu semestrů 
proponovaných na celé studium Je to 
mj. proto, že toto rozvolnéní umožní 
studovat více dsk než je požadováno a 
i jinak si vzdělání doplňovat. 

• Možnost volby v rámci vědní discipli-
ny. Kromě dsk povinných jsou zavede-
ny kurzy povinně výběrové a také vý-
uka nepovinná. Možnosti voleb pak 
umožňuji variovat studium ne do typů 
a variant, jak tomu bylo doposud, ale 
do modulů. Tím lze stanovit: 

• Které povinně výběrové dsk jsou nutné 
pro určitou specializaci. 

• Kolik kreditů (po předpokládaném za-
vedení kreditního systému) je nutné pro 
danou specializaci získat. Přitom se stu-
dent může profilovat sám podle zájmu 

i s ohledem na předpokládané budoucí 
profesní zařazeni 
Považujeme za nezbytné, aby předná-

šející. kterým bude svěřena výuka v díl-
čích kurzech, převzali za ni odpovědnost 
se vSemi právy ale i povinnostmi. Čili ne-
určovat jim počty přednáškových či se-
minárních hodin, ale anotací kurzu vy-
mezit požadavky na jeho obsah a ostatní 
nechat na vůli přednášejícího garantují-
cího celkovou úroveň kurzu. 

Toto předpokládá využívání vSech 
aktivizujících forem vysokoškolské vý-
uky. Jsme si vSak vědomi, že tyto pří-
stupy vyžadují nejen perfektní organi-
zační zajištění, a l e j e k tomu potřeba i 
finančních prostředků (příprava a dis-
tribuce tištěných studijních materiálů, 
videokazety a kazety magnetofonové, 
počítačové vybaveni). Za současné si-
tuace vidíme jedinou cestu jak limitu-
jíci finanční prostředky získat, a to 
uspět ve výběrových řízeních různých 
grantových systémů či fondů (např 
Fond dynamického rozvoje vysokých 
Skol ap ). 

Důležitým momentem je možnost vol-
by mezi bakalářskou a magisterskou 
úrovní studia speciální pedagogiky. Po 
společném stupni studia základního se obě 
úrovně rozdělují do dvou linií. Bakalář-
ské studium tedy není nedokončenou čás-
tí studia úrovně magisterské, ale dává 
též plnou kvalifikaci. V případě potřeby 
či zájmu i bakalář může navázat na za-
čátku hlavního stupně a magisterské úrov-
ně dosáhnout. 
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Profil absolventa 
Speciální pedagog-odborník je absol-

vent magisterského stupné oborového 
studia špeciálni pedagogiky. 

Uplatni se jako specialista 
* v SPPG předškolního a raného Školní-

ho véku, nebo 
* v SPPG staršího školniho věku a ado-

lescence, nebo 
* sppg dospélcho \éku a sema 

Profesní začleněni: 
* střediska komplexní rehabilitace a pra-

covního poradenství 
* rehabilitačně rekvalifikační centra 
* speciálně pedagogická centra 
* logopedická pracoviStě (za předpo-

kladu pokračujícího studia na ates-
tačním) 

* vědecko-vyzkumná pracoviště 
* alternativní zařízeni 
* systém výchovného poradenství na 

Školách běžného typu, kde bude zave-
dena integrace. 

Špeciálni pedagog je absolvent baka-
láukého stupné oborového studia špeci-
álni pedagogiky Uplatni se v těchže smě-
rech profesního začleněni vyjma praco-
višť logopedických a vědecko vý-
zkumných Přednostní možnosti uplat-
něni mu budou skýtat alternativní zaří-
zeni. 

V tomto smyslu požádáme o úřední 
uznáni uvedených profesi. Odborné spe-
ciálně pedagogické společnosti již mimo 
to zažádaly na MV ČR o povoleni konce-
sované živnosti - speciální pedagog 

Na profilu absolventa rozšiřujícího stu-
dia speciální pedagogiky se nic nemění. 

Závěrem konstatujeme, že takto poja-
tý návrh je výsledkem nejen poučení z vý-
voje bývalé československé speciální pe-
dagogiky a dosavadních modelů jejího 
studia u nás, ale má oporu i v zahra-
ničních podkladech a zahrnuje i výsled-
ky rok trvajících diskusí na toto téma. 
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