
Z l i teratury 

V roce 1980 byla vydána v Moskvě publikace s názvem "Psichologičeskije pro-
blémy korrekcionnoj raboty vo vspomogateľnoj škole". S louto zajímavou temati-
kou by mčl být seznámen každý speciální pedagog. Domnívám se, že by neměla ujít 
ani pozornosti psychologů a rodičů. 

V publikaci kolektivu autorů se analyzují podmínky, které jsou nevyhnutelné pro 
efektivní rozvoj osobnosti mentálně retardovaných dětí. Srovnává se normální a 
patologický rozvoj osobnosti, morální vlastnosti, které se utvářejí v procesu aktivní 
činnosti. Podtrhnuty jsou též momenty rozvoje mentálně postižených v oblasti vy-
šších psychologických funkcí (bez ohledu na nedostatky v koordinaci pohybů, logic-
kém myšlení, sebepoznávání). 

V první části knihy se probírají různé aspekty problémů nápravného učení. Autoři 
akceptují takové momenty, jako je například orientace v pracovním úkole, plánování 
práce a dopomoc učitele. V rozdělení žáků jednoho ročníku (třídy) na podskupiny 
podle psychologicko pedagogických příznaků spatřují autoři další možnost zefektiv-
nění vyučování. 

Parametry učení osobnosti mentálně retardovaných dětí jsou rozpracovány nejen v 
naší, ale i zahraniční literatuře. V mnoha případech poskytovaná fakta slouží při: 

1. určování totožné nebo odlišné etiologie defektu dčti, 
2. psychologických experimentech, 
3. pedagogických zvláštnostech (motivech, pamčti, myšlení, emocionálních proje-

vech). 

Vygotskij dokázal, že u mentálně postižených dětí je též možný rozvoj vyšších 
psychických funkcí, jestliže se realizuje výchova a vzdělání těchto dětí ve speciálně 
organizovaném výchovně vzdělávacím procesu. 

Pedagogové zvláštní školy formují kladné vlastnosti a rysy osobnosti žáků, upra-
vují v kolektivu správné vztahy. Proces utváření kolektivu probíhá u zdravých dětí 
mnohem rychleji než u žáků zvláštních školy. Podle sociogramu a výzkumu sociolo-
gů v jednotlivých ročnících zvláštní školy lze konstatovat následující: 

1 . - 3 . ročník - vztahy nestabilní 
4. - 8. ročník - žáci si již chrání své vztahy, svá přátelství. 

Nemalou roli při utváření kolektivu hrají i vztahy žáků k učiteli, úcta a důvěra k 
němu. Autorita učitele a jeho komunikační dovednosti jsou stěžejním momentem v 
počátcích školní docházky. 

Speciální výchova je zaměřena na aktivizaci učební činnosti, na upoutání pozor-
nosti, na aktualizování dětských zkušeností - jako psychologicky vhodné cesty pro u-
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tváření poznávacích procesů, na budování kladného vztahu k pracovnímu vyučování -
jako životní perspektivě. 
Výzkumy svědčí o tom, že sociální adaptace probíhá úspěšné. 

Ve druhé části knihy se autoři zaměřili na psychologické otázky nápravného smě-
ru učení. Pozornost věnovali prostředkům, které rozvíjejí řeč a prostorovou analýzu 
mentálnč retardovaných dělí. 

Verbální projev těchto dětí je charakterizován poruchami, pomalým tempem, ne-
diferencovaným vnímáním hlásek a celých slov. Výuka mateřštiny ve zvláštních ško-
lách má elementární praktický charakter. V hodinách mateřského jazyka se řeší důle-
žité otázky zdokonalování verbálního i písemného projevu. Řečová úroveň je dána 
nejen životními zkušenostmi dítěte, ale i mluvními vzory v rodině, škole, společnosti. 

Pcdagogicko-psycbologické výzkumy potvrzují, že základy práce se znázorňující-
mi a vyjadřujícími prostředky jazyka ve zvláštní škole jsou pravidelně analyzovány a 
mohou mít nápravný charakter a efekt v rozvoji intelektuálních a řečových schopnos-
tí žáků. 

Práce se slovy různého významu je vhodným prvkem výuky už v nejnižších roční-
cích zvláštní školy, neboť žáci se zajímají o poutavé formy výuky. Z výsledků výzku-
mu je patrné, že dčti torpidního typu mají lepší písemný projev než eretické děti, kte-
ré se vyjadřují překotně a nekoncentrovaně vnímají písemný text. 

Vzrůstající úroveň řečového rozvoje je typická i pro mentálně postižené děti a je 
dána i náplní hodin literatury (besedy o knihách, návštěvy divadelních představení). 

Prostorová analýza je složitý systém poznávací činnosti, který zahrnuje sluchové, 
zrakové, koordinační - kinestetické vztahy činností s myšlením a řečí. U mentálnč re-
tardovaných dětí jsou typické nedostatky a nízká úroveň prostorové analýzy. Ve vy-
učovacím procesu se to projevuje především nedostatečně rozvinutou prostorovou di-
ferenciací. K nápravě je vhodné využívat prostorových úloh. 

Současná vývojová psychologie klade velký význam na rozvíjení prostorové ana-
lýzy, motoriky i celé osobnosti postiženého dítěte. Všechny dílčí úkoly jsou podříze-
ny hlavnímu cíli, kterým je osvojení prostorových znaků předmětů. 

Již ve hře si předškolní dítě osvojuje formy - tvary hraček, vztahy mezi nimi a na-
př. při skládání kostek získává i jisté stupně orientační schopnosti. Speciálně byla 
studována otázka diferenciace u mentálnč postižených dětí v měnících se prostoro-
vých podmínkách. Výzkum potvrdil, že vnímání, vjemy a počitky při mentálním han-
dicapu jsou konstantní (nižší než u zdravých jedinců). Rozvoj vjemů a počitků závisí 
na motivaci, variabilitě forem výuky a emocionálním zájmu dítěte. 

Praktická cvičení dávají nejen konkrétní materiál zahrnující i strukturu prostoro-
vých představ, ale jsou i prostředkem abstrahování prostorových vjemů. 
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Monografie je zamířena na hledání nových cest, prostředků nápravy a způsobů re-
alizace potencionalit dětí ze zvláštní školy. 

Postupy nápravné práce v jednotlivých vyuíovacích předmětech stejné jako navr-
hované metodické postupy se výrazné neliší od běžné používaných činností na našich 
zvláštních školách. 

V rámci realizované školské reformy by pedagogové měli: 

a) doceňovat určité kvality žákova prožívání a jeho důsledků, 
b) využívat rozvojových a výkonových potencionalit a tvořivé invence žáka, 
c) neredukovat některé závažné hodnoty mezilidského soužití, 
d) tolerovat odchylky a individuální zvláštnosti dítěte, 
e) nepřeceňovat vnější disciplínu a regulaci na úkor utváření vnitřní autoregulace, 
0 rozvinout princip alternatívnosti zavádění nových netradičních forem pedagogic-

kého působení, v nichž se žák může kultivovat jako osobnost - např. překonáním 
autoritářského pojetí učitele. 

Domnívám se, že tyto dílčí poznatky přispějí ke zkvalitnění výchovně vzdělávací-
ho procesu na zvláštní škole. 

Věra Mikešová 
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