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Společenská integrace postižených jedinců a podíl speciální pedagogiky na 
humanizaci vztahu celé společnosti k postiženým je v poslední dobé stálou 
tematikou úvah a diskusí v denním i odborném tisku. Tylo úvahy a diskuse se 
pohybují v různých rovinách přístupu k postiženým, od idealistických přání až 
ke konstatování životní reality. Psychologické a psychoterapeutické zretele hrají 
významnou roli nejen v úvahách o koncepci této péče, přístupu a vztahu k posti-
ženým i k jejich okolí (zejména k rotfičům postižených dětí), nýbrž i v samém 
zajišťování společenské péče o postižené. A právě na této styčné linii dochází 
často ke střetu ideálů a reality, přání a skutečnosti. 

Je nesporné správné uplatňování psychoterapeutických a sociolerapeutických 
zřetelů v přístupu k postiženému dítěti i k jeho rodičům, současně je však 
nezbytné stanovit reálně rozsah a stupeň jeho postižení, aby mohl být podle toho 
stanoven rozsah a stupeň potřebné společenské péče. Jedním ze základních 
aspektů přístupu k postiženým jedincům je způsob hodnocení jejich postižení. 
V poslední době se opětovně poukazuje na potřebu pozitivního hodnocení posti-
ženého dítěte, nikoliv podle jeho nedostatků, nýbrž podle jeho schopností a 
možností. (1) Na druhé straně však musí být reálně stanovena míra a metody 
pomoci druhých osob, zejména rodičů, učitelů a vychovatelů. 

Základem vhodného a účinného odborného přístupu k postiženému jedinci je 
komplexní diagnóza, lékařská, psychologická, speciálně pedagogická i sociální. 
Předpokladem správné diagnózy je přesné vymezení pojmů. Proto jsou speciální 
pedagogové i studenti tohoto oboru seznamováni se speciálně pedagogickou 
diagnostikou, jejímž úkolem je stanovení druhu rozsahu a stupně postižení se 
zřetelem k možnostem výchovy a vzdělávání a z toho vyplývajícího předpoklá-
daného stupně společenského začlenění, včetně potřebné společenské péče. 

Tato základní diagnostika vytváří výchozí pozici pro stanovení možností 
a způsobů péče, kterou bude dítě s určitým druhem a stupněm postižení vyžado-
vat, tedy pro volbu určitého druhu a stupně institucionální nebo individuálni péče, 
jednak podle druhu postižení (tělesného, zdravotního, smyslového nebo men-
tálního), jednak podle stupně a typu léčebného nebo výchovného zařízení, jak 
uvádí V. Pokorná (2), když diferencuje kategorizaci diagnostickou od katego-
rizace institucionální nebo sociální. Tyto dvě kategorie nelze ztotožňovat ani 
zaměňovat. Každá z nich má své místo v léčebné, výchovně vzděláván i sociální 
péči o postiženou mládež. 

Přečetli jsme si proto s j istým podivem názory D. Janečkové (3), která tuto 
reálnou potřebu označuje jako schematismus. Jde tu pravděpodobně o nepocho-
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pení podstaty věci. Stupnice socializace, jak j i používáme ve speciální pedago-
gice podle M. Sováka, je realitou a musí být brána v úvahu každým, kdo chce 
postiženému člověku skutečně pomáhat, nejen o něm uvažovat. Uvědomujeme 
si, že je tvrdé diagnostikovat dítě s těžkým a hlubokým mentálním a tělesným 
postižením jako neschopné získal teoretické vzdělání, nebo dokonce neschopné 
sebeobsluhy, stačí však návštěva v ústavu sociální péče pro mentálně nebo tělesně 
postižené, abychom zjistil i, že tato tvrdá realita existuje, a že je určujícím 
činitelem pro míru nezbytné společenské péče. Kdo si to neuvědomuje, nebo 
nechce uvědomit, dostává se mimo životní realitu, někam do vyšších sfér ne-
reálného entuziasmu, kde je možno říkat krásná slova a rčení, jež jsou však 
vzdálena každodenní tvrdé a obětavé práci, kterou vykonávají ošetřovatelky a 
vychovatelé v ústavech sociální péče v odděleních pro nejtíže postižené - za čas té 
zcela imobilní nebo nereagující jedince. I o těch musí vědět speciální pedagog. 

Takto těžce postižené nebrala autorka uvedeného č lánku zřejmě vůbec v úvahu, 
poněvadž v následující komparaci uvádí jako příklad situaci vc speciální škole, 
kde zcela určité nejsou žáci na slupni těžké a hluboké mentální retardace. 
Idealistické a nerealistické je zde tvrzení, že "zvýšený svalový tonus a porušená 
koordinace pohybů není překážkou pro výtvarnou činnost postiženého dítěte", 
a že "schopnost prstů ruky pedagoga je posilována dotykem paže žáka na stupni 
inferiority, pro které ani zvýšený svalový tonus a porušená koordinace pohybů 
není překážkou". Každý, kdo pracuje s takto postiženými dětmi, dobře ví, že dítě 
s těžkým stupněm kvadruparetické formy mozkové obrny zpravidla nemůže 
čileInč psát rukou, a že jsme rádi, když je naučíme psát na slroji, a že dítě se 
spastickými a mimovolními pohyby, na stupni inferiority, při snaze o spoluúčast 
a pomoc učiteli při výtvarné práci svými nepotlačíte Inými mimovolními pohyby 
jeho pohyby a činnost velmi ztěžuje, a že je třeba značného úsilí a trpělivosti 
k přemáhání těchto rušivých pohybů. Těžko lze tedy mluvit o tom, že svým 
dotykem zdokonaluje schopnost ruky učitele. 

Přes všechny tyto potíže však nenajdeme nikde tolik pedagogického optimismu 
a radosti i z malých úspěchů na obou stranách, jako právě u učitelů a vychovatelů 
takto těžce postižených dětí, zejména u vychovatelek a ošetřovatelek v ústavech 
sociální péče. Při své práci v ústavech sociální péče jsem byl po léta přímým 
svědkem vpravdě humánního přístupu ošetřovatelek a vychovatelek (byly to 
v dřívějších dobách výhradně řádové sestry), které při své tělesně i psychicky 
vyčerpávající práci při ošetřování nejtíže postižených svěřenců na úrovni těžké 
a hluboké mentální retardace, nikdy nepřešly nevšímavé ani kolem nejtíže 
postiženého svěřence bez pohlazení a vlídného slova, i když věděly, že na ně 
nikdy nedoslanou odpověď. Měly však radost a uspokojení i z náznaku spokoje-
ného úsměvu. 

K takovémuto pedagogickému optimismu a humámu mu přístupu k postiženým 
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dětem jsou vychováváni studenti speciální pedagogiky, budoucí učitelé a vycho-
vatelé postižené mládeže. Jestliže to někdo označuje za schematismus, pak může 
j i t jedině o nepochopení zaměření a obsahu studia nebo podstaty reálného 
přístupu k postiženým dětem. Souhlasíme s autorkou, že k realizaci humani-
začních přístupů k postiženým nám chybí podpora ve vzájemných vztazích. To 
je bohužel obecný jev v naší současné společnosti, zdevastované výchovou 
k třídní nenávisti a nesmiřitelnosti s nepřítelem, kterým je každý, kdo nesouhlasí 
s oficiálními nebo i našimi názory. K tomu ještě přistupuje jednostranné 
upřednostňování materiálních hodnot před duševními a morálními 

Je tedy třeba připonunat léto společnosti při každé příležitosti humanizační 
ideje ve vzájemných vztazích i vc výchově, jak to činí autorka vc svém článku 
Výchovné principy a metody waldorfské školy nám mohou po této stránce mnoho 
říci, jsou-li vhodně transferovány, jak to ukazuje D.Janečková vc svých kompa-
racích v uvedeném článku, s jehož závěrem, že "podíl speciální pedagogiky na 
humanizaci člověka by neměl být opominut", plně souhlasíme. Je to v duchu 
tradice české speciální pedagogiky a odkazu jejích zakladatelů, Josefa Zemana a 
dalších, je to v úsilí a každodenní výchovně vzdělávací práci učitelů a vychova-
telů vc speciálních školách a zařízeních, i když pojmy "humanismus" a "humanita" 

nejsou v Defektologickém slovníku, ačkoliv by tam podle našeho soudu 
měly mezi j inými především být. Svědčí o tom i řady úspěšných absolventů 
jednotlivých speciálních škol, kteří se scházejí a na své školy a učitele dobře 
vzponunají. To, co pociťujeme jako nedostatek, je humanizace celé společnosti, 
t j . změna přístupu zdravých k postiženým. 

K dorozumění mezi lidmi je třeba především přesně vymezit pojmy. Sociální 
nepoužitelnost neznamená vyčlenění postiženého člověka ze společnosti, ani 
omezení přístupu k němu na pouhé obsluhování nebo ošetřování, bez humánního 
vztahu. Stejně tak není možno vykládal pojem "utilita" pouze pracovním efektem 
a očekávanou užitečností postiženého člověka. Mnohem závažnější je jeho pocit 
sebevědomí a společenského uplatnění, bez kterého nemá smysl život člověka 
postiženého ani zdravého. Nikde jsem neviděl chodit lidi do práce s lakovou 
hrdostí jako u mentálně postižených svěřenců v ústavech sociální péče. Ve 
skandinávském pojetí integrace postižených osob se uvádí, že "dospělí mají 
dostat stejnou možnost, aby se mohli pohybovat a cestovat, aby měli účelné 
pracovní úkoly a zaměstnání ve volném čase".(4) 

Takový je i realistický přístup speciální pedagogiky a speciálních pedagogů 
k postiženým dětem i dospělým. Na důkaz toho, že tento přístup vždy obsahoval 
a obsahuje humánní zřetele, snad latii citace: "Každé opuštěné dítě je postižené, 
i kdyby bylo sebezdravější. Opuštěné postižené dítě je však postiženo dvakrát, 
jednou svým tělesným nebo zdravotním strádáním, podruhé těmi, kteří chodí 
nevšímavě kolem něho. Nemůžeme-li j iž zabránil tělesnému, smyslovému nebo 
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duševnímu postižení - ani je při veškeré péči odstranit nebo zmírnnit, nedopusťme 
aspoň to dmhé postižení, které vzniká z pocitu nevšímavosti a nezájmu druhýc h, 
a z vlastní opuštěnosti. Každé zastavení u postiženého dítěte, každé pohlazení 
a dotaz na jeho potíže, na jeho přání i na to, co právě dělá, každá podaná knížka 
nebo hračka, každý kamarád přivedený na návštěvu ke společné hře, každé 
vyvedení nebo vyvezení dítěte ven, do zahrady nebo do přírody, v ústavech pak 
vytvoření malých skupinek dětí, které si spolu dobře rozumějí a dovedou si hrát, 
i vytváření stálých malých kolektivů dělí ve velkých ústavech - lo všechno jsou 
dobré činy pro lo, aby se na nás ani kolem nás nedívaly smutné oči postižených 
a opuštěných dělí."(5) A to platí i o dělech zařazených na stupeň inferiority. 
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