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Humanismus v nejširším slova smyslu znamená vyjádření nebo vymezení 
toho, co patří jen člověku, co vytváří podstatu člověka, podstatu lidskosti. Lze 
je j chápat jako názory a ideje proniknuté úctou k důstojnosti člověka. Huma-
nita pak obsahuje atributy lidství ve své nejvyšší pozitivní podobě: lásku k 
člověku, lidskost. 

Tyto pojmy nejsou uvedeny v Defektologickém slovníku a jsou výjimečné 
ve speciální pedagogice. V době, kdy pojednáváme o sociální integraci dětí s 
handicapem, jsou je j ím nedílným projevem právě humanistické tendence. 

Také v období renesance byly uváděny ideje humanity, lidskosti. V sou-
časném přechodném období od segregace dětí s handicapem k jejich sociální 
integraci hledáme východiska v české tradici, v díle J. A. Komenského. 
"Obecná porada o nápravě věcí lidských" dokazuje trvalou platnost myšle-
nek J. A. Komenského: 

"Děti jsou mladí lidé, budoucí nástupci těch, z nichž se nyní skládá svět." 
"Jsou to lidé? Tedy maj í být vzdělávány k lidství. 

Jsou to děti? Tedy musí být vzdělávány jako děti, to jest podle chápavosti své-
ho věku." 

Můžeme se přiblížit i ve speciálních školách k cílové kategorii humanity? 
Jaké prostředky, metody a formy práce budeme v současné době volit, aby-
chom pozitivní podobu lidství i zde naplňovali? 

Dále uvedené výroky z díla J. A. Komenského "Obecná porada o nápravě 
věcí lidských" nám mohou být odpovědí na soudobé otázky a zároveň zamyš-
lením nad přístupem k jejich řešení. Možnosti nápravy spojují komparativní 
způsob s empirií, doplněný zjištěním současného přístupu k humanizaci člo-
věka v našem speciálním školství či ve waldorfských školách v zahraničí. 

1. Slovo 
Nikdy se nesmí neuváženě mluvit nebo jednat. (J. A. Komenský, 

"Obecná porada o nápravě věcí lidských") 

Nedoceňujeme význam mluveného čili živého slova. K ovládání modulace 
hlasu také patří: melodie, přízvuk, síla, spád, zkracování či prodlužování sla-
bitt. Sluchová neboli akustická gnose, je naučená schopnost sluchové podněty 
vnímat, spojovat je s j inými vjemy a představami a - co je velmi důležité, na 
opakovaný původní podnět je opět vybavovat. Pak takto zpevněný vjem spo-
jený např. ve školství s užívaným pojmem "dozor", odpovídá i představám pe-
dagogů, kteří v této činnosti využívají sílu svého hlasu. Reakce dětí, které 
jsou silou lidského hlasu upozorňovány na dominantnost postavení učitele, 
nebývá jednoznačná. Schopnost ovládat svůj hlas posouvá každého dospělého 



a tím i pedagoga blíže k lidskosti. Vhodné uplatnění nízké intenzity hlasu mů-
že být zvláště ve speciální pedagogice tolik potřebným, terapeutickým proje-
vem. 
Komparace: Také v Rafaelschule v Zürichu mají polední přestávku. Děti mo-
hou zůstat ve třídách, kde si čtou nebo usínají na lůžkách, mohou odejít na za-
hradu nebo požádat učitele o doprovod při hře na klavír. Pedagog, který v po-
ledne má službu pečovat o děti, nahlédne do tříd a odejde do místnosti, kam 
za ním podle vlastní potřeby setkání žáci přicházejí. Ve vztazích mezi spolu-
žáky je uplatňována zásada - nikdo neruší druhého. Klid v budově nenarušil 
ani hlas pedagoga, jen vzdáleně zaznívala hra na klavír a umocňovala pohodu 
poledního odpočinku. 

2. Vztahy 
Člověk má působit službami svého lidství na cokoli může. (J. A. 

Komenský, "Obecná porada o nápravě věcí lidských") 

Opomíjíme velmi často vytvářet pozitivní sociální vazby mezi žáky a pe-
dagogy jednotlivých školských zařízení. V současné době je spíše hledáme, i 
přes bariéru jazykovou, v zahraničí. O narušenosti vztahů vypovídají stížnosti 
pedagogů, rodičů žáků a dětí samých, kde v blízkosti je umístěna základní 
škola a zvláštní škola. Ani tomuto soužití dětí "zdravé" populace a dětí s han-
dicapem nebyla v minulosti věnována pozornost. 
K o m p a r a c e : V Kirchheimu (SRN) je spojeno gymnázium s budovou speciál-
ní školy chodbami. Vztahy vytvářené na základě bezprostředního setkání ve-
dou k vyhledávání možností vzájemné pomoci. Nejen upravené okolí škol, 
dětské práce v jejich interiérech, ale i ohleduplnost při příjezdu dětí s handica-
pem (imobilních) to potvrzuje. 

3. Dovednost 
Je žádoucí, aby všichni mohli žít v bezpečí, a proto mají být všichni 

učeni, jak se toho dá dosíci. Bezpečím míním klid počestné mysli, vzniklý 
z pokojného a nerušeného vlastnictví a užívání svých věcí. (J. A. Komen-
ský, "Obecná porada o nápravě věcí lidských") 

Zvykli j sme si na "předletní bolesti" dětí, způsobené nezralým ovocem. Na 
vypleněné zahrady s polámanými větvemi stromů v okolí škol, pokud jsou ty-
to umístěny v blízkosti zahrad rodinných domků, sadů nebo parků. 
Komparace: Rafaelschule v Ziirichu - hodina eurytmie. Děti z tyčí sestavují 
dva domy. První je označen jako jejich vlastní, druhý je sousedův. Okolo své-
ho domku děti pobíhají, okolo sousedova se učí chodit potichu a téměř po 
špičkách. 

4. Zkušenost 
Orel mouchy nelapá. (J. A. Komenský, "Obecná porada o nápravě věcí 

lidských") 
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Jak spojovat s pojmem lidskost uspokojování základní potřeby - podávání 
stravy ve školních jídelnách? Počet strávníků často převyšující 100 znamená, 
že již pohyb každého z nich je rušivým projevem. Zvuková kulisa našich škol-
ních jídelen nepřispívá k libým pocitům, které by měly stravování doprovázet. 
Komparace: Obavy, ze zařazení studentů gymnázia mezi žáky zvláštní školy 
ve společné školní jídelně z důvodu nutnosti doplnění kapacity pro stravování, 
byly zbytečné. Žáci zvláštní školy v Rokycanech začali nejen napodobovat 
způsoby stolování studentů, ale i jejich chování, a to ke spokojenosti všech. 

5. Dotyk 
Avšak člověk nepřestává být člověkem, ani když jeho tělo je ohyzdné, 

nemotorné, slabé a nemocné, když hyne a ztrácí tělesnou přitažlivost. (J. 
A. Komenský, "Obecná porada o nápravě věcí lidských") 

Je určitým schematismem, užíváme-li ve speciální pedagogice stupnici 
socializace (integrace, adaptace, utilita, inferiorita). Nejnižší stupeň - inferi-
orita (podřadnost, méněcennost) znamená sociální nepoužitelnost člověka s 
handicapem, s vyčleněním ze společnosti. Pro tyto děti i dospělé místo uplat-
nění poskytujeme pouze sociální zabezpečení. 
Komparace: Spojení budovy speciální školy a gymnázia v Kirchheimu zna-
mená i využívání styčných bodů ve výuce. Studenti se seznamují s egyptskou 
kulturou. Vytvářejí také busty s charakteristickými znaky člověka této doby. 
Přenášejí je k žákům s defektem. Jejich úkol je dotvarovat části obličeje. Pra-
cují všichni i žáci na pojízdném lůžku. Zvýšený svalový tonus, porušená koor-
dinace pohybů není překážkou. Dítě s handicapem v úrovni inferiority se do-
týká paže učitele. Bustu tvarují společně, schopnost prstů ruky pedagoga je 
posilována dotykem žáka. Neopakovatelnost silného prožitku uplatnění patřila 
nejen dítěti s defektem, ale i všem přítomným. 

6. Pomoc 
Je neštěstí, pokud máme oči slepé, uši hluché, jazyk němý a nohy chro-

mé, ale tisíckrát horší, pokud má někdo slepou mysl, hluché srdce a vše 
ostatní chromé, zpřerážené, popraskané a zhmožděné. (J. A. Komenský, 
"Obecná porada o nápravě věcí lidských") 

Obtížnost vstupu rodičů do školní budovy, pokud není přímo uzamknuta, 
je zřejmá z různých nápisů. Jsou školy, v kterých je návštěva rodičů zakázána, 
nebo jiné, kde je jim vyhražen den či hodina v týdnu. Následuje vyzvání k zu-
tí a k ohlášení se v ředitelně. 
Komparace: Rafaelschule v Zúrichu: matka defektní žákyně je přítomna ve 
vyučovací hodině matematiky. Koná pomocné práce: sbírá sešity, myje tabu-
li... Po zadání písemného úkolu žákům paní učitelkou nepomáhá vlastní dceři, 
ale jejímu spolužákovi. Naše překvapení doplňuje slovy: "Chlapec moji po-
moc více potřeboval." 
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7. Hra 
Ale hlavním kořením příjemností bude metoda učení zcela praktická, 

celkově vábná a taková, aby se jejím prostřednictvím stala škola opravdo-
vou hrou, to jest předehrou celého života. (J. A. Komenský, "Obecná pora-
da o nápravě věcí lidských") 

Prožitek dítěte by neměl být hlavním speciálně pedagogickým záměrem. 
Hra v dílně lidskosti přispívá k diagnóze žáka. Dramatická výchova nás vede 
k poznání, jak postupovat od málo prospěšného soutěžení ve speciálních ško-
lách k možnosti uplatnění každého žáka s handicapem. 

Ve h ř e j e poskytnuta dětem pomoc, uplatněn dotyk. Hru doprovází získané 
zkušenosti, jsou tak vytvářeny dovednosti. Hrou prožívají žáci pozitivní mezi-
lidské vztahy, je j ichž poznání umožňuje slovo. Hra nás vede k lidství, zvláště 
ve speciální pedagogice. Pedagogické kroky při užití uvedených postupů nám 
zpětně určily výchozí postavení - slovo. Fénickému vnímání předchází ticho, 
tíživé ticho některých speciálních zařízení. 

K uplatnění uvedených přístupů, které vycházely z waldorfského pojetí 
výchovy, nám chybí podpora v legislativě i ve vzájemných vztazích. Uvedené 
náměty v době, kdy hledáme výchovnou i vzdělávací "nápravu", nás mohou 
vést k zamyšlení. Podíl speciální pedagogiky na humanizaci člověka by neměl 
být opomenut. 
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R O M O V É ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Eva Šotolová 

Druhá světová válka je nejkrutějším obdobím v historii Romů. Po nástupu 
Adolfa Hitlera k moci začalo Německo provádět rasovou politiku. V roce 
1935 byli Romové - právě tak jako Židé - prohlášeni za občany druhé třídy a 
byli j iž od počátku existence Národně socialistické strany Německa považo-
váni za rasové nebezpečí pro německý národ. 

Norimberské zákony ze září 1935 označily Židy a Romy za rasy cizí ne-
árijské krve. Byly zakázány sňatky árijců s neárijskými rasami. 
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