
- zemřel známý sovětský nevidomý tyflopedagog S. V. Sverlov; 
- zemřel vynikající maďarský nevidomý klavírista I. Ungar. 

1982. koná se 1. roč. plaveckého memoriálu J. Kuhna; 
- koná se 1. roč. memoriálu M. Vosoby v turistice; 
- 30. 3. zemřel český tyfloped V. Král. Napsal krátké dějiny brněnského ústavu pro ne-

vidomé; 
- 4. 12. zemřel J. Lacina, nevidomý redaktor časopisu pro nevidomé Zora; 
- v Luandě (Angola) je otevřena škola pro nevidomé; 
- 7. 5. zemřela známá sovětská hluchoslepá tyflopedagožka O. Skorochodová. 

Smýkal 

Z činnosti Psychopedické společnosti 

Uplynul rok od vzniku Psychopedické společnosti jako samostatné společenské or-
ganizace sdružující téměř 400 odborných pracovníků, rodičů a dalších zájemců z oblasti 
výchovně vzdělávací, sociální a léčebné péče o osoby s mentálním postižením. V jej ím 
programovém prohlášení jsou vytyčeny velmi progresivní a potřebné úkoly, např.: 

- zabývat se rozvojem a zkvalitňováním teorie i praxe speciální výchovy a vzdělávání 
osob s mentálním postižením 

- teoreticky a metodicky napomáhat pluralitě v organizované výchově, a to v institucích 
státních, soukromých a církevních 

- napomáhat výraznějšímu přiblížení výchovně vzdělávací činnosti institucionální a 
výchovy rodinné 

- vytvářet prostor ke zvyšování profesionální úrovně odborných pracovníků, umožnit 
j im spolupráci a odbornou komunikaci se zahraničními kolegy 

- organizovat vzájemnou výměnu odborníků a zajistit stáže členů na pracovištích v za-
hraničí apod. 

Již odborné semináře organizované výborem společnosti v průběhu roku pro zájmové 
skupiny svých členů tematikou, obsahem a početnou účastí aktivních členů jsou dokladem 
plnění programového prohlášení. Účastnili se jich i odborníci ze západní Evropy a USA. 
Byly řešeny otázky integrace mentálně postižených dětí v předškolním věku, otázky citové 
výchovy mentálně postižených, problematika motivace osob s mentálním postižením k 
činnosti a byly prezentovány i informace a novinky z teorie a praxe u nás i v zahraničí, 
mimo jiné i úspěchy v rozvoji alternativního školství a rehabilitační péče o mentálně 
postižené. K nim bezesporu např. patří soukromá pomocná škola a Speciální pedagogické 
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centrum Slunce ve Stochově na Kladensku, Výšina - centrum komplexní péče s chráněnou 
dílnou pro mentálně postižené osoby v Jablonci nad Nisou, integrovaná mateřská škola s 
půjčovnou hraček v Praze 8 - Štíbrova ulice a dále i různé jednorázové akce, na nichž se 
členové Psychopedické společnosti podíleli. Z nich patří uvést alespoň První speciální 
olympijské hry v Praze na Strahově, výstavu Kniha a mentálně postižení mladí lidé, 
pořádané v Technickém muzeu v Praze, výstavu fotografií Jean-Marie-le Conte v malé 
galerii spořitelny v Kladně a při té příležitosti i setkání speciálních pedagogů za účasti 
pracovníků Rehabil i tačního střediska v Remeši, Den otevřených dveří v Centru Výšina a 
Jablonci nad Nisou i zastoupení v panelové diskusi, která byla součástí kursu přípravy spe-
ciálních pedagogů pořádaném Izraelsko-americkou nadací na pedagogické fakultě Uni-
versity Karlovy v Praze. 

Jeden z nejvýznamnějších úspěchů uplynulého roku spatřuje Psychopedická spole-
čnost ve zřízení Vzdělávacího centra pro mentálně postižené - večerních kursů. Ta to 
"večerní škola pro dospělé mentálně postižené" jak je častěji nazývána, je koncipována 
jako jednoroční běh s výukou jedenkrát týdně po čtyřech vyučovacích hodinách. Vyučova-
cími předměty jsou český jazyk a literatura, výchova k občanství, počty a nauka o přírodě. 
Škola je určena pro dospělé mentálně postižené osoby s neukončeným a neúplným vzdě-
láním a má jim poskytnout možnost dalšího vzdělávání v době jejich dospělosti ve smyslu 
naplňování práva na celoživotní vzdělávání. Finanční prostředky pot řebné pro zřízení 
školy a její provoz poskytlo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, prostory byly 
zajištěny v Praze 4, Boleslavova 250/1. 

Významnou akcí sdružující všechny členy Psychopedické společnosti v každém roce 
bývá konference. Tentokrát se uskutečnila 29. ledna v budově pedagogické fakulty Uni-
versity Karlovy v Praze. Ústředním tématem konference byl humanismus a křesťanství v 
péči o mentálně postižené. Filozofický výklad přednesl Dr. Rubel Shelly, profesor ame-
rické university v Nashville a představitel Mezinárodní křesťanské university. Množství 
dotazů a neformální diskuse prokázaly, že uvedené myšlenky zaujaly nejen křesťany, ale i 
nevěřící, neboť jde o filozofii, která má své místo ve výchovné péči o postižené. 

Psychopedická společnost má souhlas autora ke zveřejnění jeho přednášky, a proto ji 
připravuje k publikaci. 

V druhé části konference probíhali jednání v oddělených sekcích. V první byly sdělo-
vány počáteční úspěchy, zkušenosti i problémy z oblasti nestátních škol a zařízení. V 
druhé sekci byly p ředmětem debaty názory zahraničních odborníků na pojetí péče o men-
tálně postižené u nás a na práci našich speciálních škol. Bylo použito poznatků prof. 
Martina Agrana z univesity ze státu Utah, který po 4 měsíce pracoval v ČSFR jako externí 
pracovník katedry speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK v Praze a také 
navštívil řadu speciálních škol a zařízení v naší republice. Ve třetí sekci nastavily zrcadlo 
speciálním pedagogům př ímo osoby s mentálním postižením. Jednotlivci se vyjadřovali k 
postojům lidí nepostižených k nim, postiženým a vlastně ukázali, kolik skutečného huma-
nismu v přístupech společnosti stále ještě chybí. 

Početní nárůst členské základny, časové ztráty a v neposlední řadě i zvýšené jízdné v 
prostředcích hromadné dopravy při dojíždění všech členů do Prahy ze vzdálených míst re-
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publiky přiměly výbor společnosti přemýšlet o změnách v organizaci činnosti. Výsledkem 
je vytvoření čtyř členských oblastí a přesunutí činnosti včetně seminářů do těchto regionů: 
oblast Prahy, jižní a západní Čechy, severní a východní Čechy a o oblast Moravy. 

Tak jak je zřejmé z účasti zahraničních hostů na seminářích a konferencích, spoluprá-
ce Psychopedické společnosti se zahraničními partnery se úspěšně rozvíjí. V současné 
době jsou již připraveny možnosti a nabídky pro členy společnosti spolupracovat na peda-
gogických výzkumech organizovaných zahraničními vysokými školami a organizacemi 
případně i absolvovat zahraniční stáže na školách či zařízeních pro mentálně postižené. 

Souhrnně lze říci, že Psychopedická společnost pokračuje v trendu založeném před 
lety pod hlavičkou sekce České logopedické společnosti a stává se progresivní společen-
skou organizací v oblasti rozvoje péče o postižené. 

B. Stejskal 
místopředseda PS 

Nové pomůcky pro těžce zdravotně postižené 

Ve dnech 24.-30.9.1991 univerzita SEGES z Říma ve spolupráci s dalšími institucemi 
vystavovala na Všeobecné československé výstavě v Praze speciální zařízení umožňující a 
usnadňující komunikaci, studium i práci osobám těžce zdravotně postiženým. Tato 
zařízení jsou určena především lidem po mozkových příhodách a úrazech hlavy, lidem 
postiženým dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, spinální svalovou atrofií, 
muskulární dystrofií. Některé z vystavených prostředků mohou s úspěchem využívat i 
jedinci se sníženou intelektovou úrovní. 

Oč vlastně šlo: 

1) H E A D M A S T E R - speciální ovladač základních funkcí počítače prostřednictvím 
pohybů hlavy a foukáním do hadičky. 

Vlastní headmaster tvoří snímač pohybů hlavy (je podobný sluchátkům k přehrávači), 
převodník a interface. 

Potřebný hardware: 

- Počítač slučitelný s IBM PC (nutný je pevný disk) a rozhraní pro PC Microsoft myš. 

- Zmíněné speciální zařízení registrující pohyb hlavy a nastavitelné na různou citlivost. 

Potřebný software: 

- Operační systém MS - DOS. 
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