
Zprávy 

Zpráva ze sympozia "Psychologie a handicapovaní" 

Sympozium se konalo ve dnech 5. - 6. května 1992 v mateřské a základní 
škole pro sluchově postižené v Ivančicích u Brna. Bylo to první sympozium v 
ČSFR na dané téma. Hlavním organizátorem byly ARCANA - Společnost 
pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj. 

Účastníky sympozia byli psychologové, speciální pedagogové a další od-
borníci zabývající se postiženými dětmi a mládeží v naší republice. 

Cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností z práce ve speciálně pe-
dagogických centrech, prvních poznatků z. integrace postižených dětí mezi 
zdravé děti a poznatků o postojích společnosti k postiženým. 

Sympozium probíhalo podle předem stanoveného programu. Mezi nej-
hodnotněj.ší příspěvky patřil úvodní příspěvek Doc. PhDr. Jiřího Kulky, CSc. 
s názvem "Handicapovaná osobnost", v němž autor podal velmi ucelený pře-
hled o této problematice. Hovořil v něm o struktuře a patogenezi osobnosti 
nacházející se ve fyzicky či psychicky znevýhodněné existenciální situaci. 
Dotkl se nejen problémů psychologických a pedagogických, nýbrž i etických 
a filozofických. 

O sociální rehabilitaci zdravotně postižených hovořil Doc. PhDr. Ján Je-
senský, CSc. 

Velmi zajímavý byl příspěvek Doc. PhDr. Ladislava Požára, CSc., o po-
stojích společnosti k postiženým. Poukázal v něm na to, že úspěšná školní in-
tegrace postižených dětí mezi nepostižené děti vyžaduje velikou pomoc. Po-
stižené děti musí mít zabezpečenou účast na životě zdravých dětí nejen ve 
škole, ale i v místě bydliště. Pomoc speciálního pedagoga potřebuje učitel, 
rodiče a také další osoby, které s postiženými dětmi přicházejí do styku. Uka-
zuje se, že integrace je dlouhodobý proces, který naráží i na různý odpor, o 
čemž nás přesvědčují i zahraniční zkušenosti. Lze předpokládat, že při vý-
chově a vzdělávání budou mít své nezastupitelné místo i speciální školy. 

O nutnosti včasné rané péče o sluchově postižené děti z hlediska širší so-
ciální integrace hovořila Mgr. Katarína Nováková. Výzkumy, které prováděla 
a provádí ukazují, že včas poskytnutá speciální péče sluchově postiženým dě-
tem je jednou z podmínek úspěšného vývinu řeči. Výzkum však také ukázal, 
že v této oblasti jsou velké mezery, je však přesvědčena, že pracovníkům no-
vě vznikajících speciálně pedagogických center se podařilo postižené děti 
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včas podchytit, poskytnout speciální pomoc a tím podpořit i jejich integraci 
do společnosti nepostižených. 

Přítomné účastníky dále zaujal referát Mgr. Magdalény Papánkové, která 
hovořila o použití konduktivní pedanogiky při léčbě a rehabilitaci dětí s 
DMO. 

PhDr. Irena Sobotková poukázala ve svém příspěvku na možnosti a úskalí 
práce psychologa se zrakově postiženými klienty. Vycházela přitom ze své 
praxe v oboru psychoterapie a poradenských konzultací v Tyfloservisu v Olo-
mouci. 

S metodou tvořivé dramatiky při práci s postiženými dětmi seznámila v 
obecné rovině přítomné účastníky Mgr. Alena Keblová a praktické ukázky 
předvedla Mgr. Hana Bláhová. 

Na závěr setkání přednesl velice zajímavý referát o využití akupunktury 
při práci s postiženými dětmi pan Henryk Talik z Polska. 

V diskusích, které probíhaly do pozdních večerních hodin měli účastníci 
možnost vyměnit si své zkušenosti z práce s postiženými dětmi, at už ve spe-
ciálních třídách, školách nebo speciálně pedagogických centrech. 

Závěrem lze konstatovat, že setkání splnilo své poslání. Všichni účastníci 
odjížděli obohaceni o nové poznatky a s přáním, aby jim bylo umožněno po-
kračovat ve zdárně započaté vzájemné výměně zkušeností s novými a netra-
dičními formami práce s postiženými dětmi a mládeží. 

Libuše Kubová 
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