
chlebodárci a mecenáši. Z těchto důvodů bylo snad pro něho dobré, že Vševýchova nevyšla 
tiskem již za jeho života. Byla by mu mohla možná způsobit dost nesnází u jeho příznivců 
z řad vladařů a feudálních pánů. 

Komenského ideje o nutnosti a možnosti výchovy a vzdělávání všech lidí, tedy i posti-
žených, jeho pedagogický humanismus a optimismus je odkazem pro všechny pedagogy, 
zejména však pro speciální pedagogy. Je stálou a naléhavou výzvou, aby neustávali ve své 
každodenní práci v úsilí o dosažení třebas jen dílčích úspěchů i tam, kde se jiní zbavují odpo-
vědnosti ze další vývoj a osud postiženého dítěte obvyklým rčením "tady se nedá už nic dělat", 
aby nezapomínali na to, že právě při těžkém postižení je každý, byť i malý pokrok velkou 
vzpruhou a povzbuzením pro postižené dítě i pro jeho rodiče. Závěr, že se nedá už nic dělat, 
není hodný speciálního pedagoga, jehož zásadou je Komenského idea, že každý kdo se jako 
člověk narodil, má být jako člověk vzděláván. 

A K T U Á L N Í T E N D E N C E V B A V O R S K É M S P E C I Á L N Í M Š K O L S T V Í 

RolfGöppl 

V Bavorsku existuje několik léčebně pedagogických zařízení, jejichž dějiny sahají daleko 
zpět do 19. století a již v době přelomu století byly v mnohých větších městech Bavorska 
zvláštní školy. Diferencovaný státní systém školní podpory dětí s různými postiženími a 
učebními nedostatky ve své dnešní struktuře vznikl teprve po 2- světové válce a prožil 
nejprudší vzrůst a expanzivní období na konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let. 
Bavorský zvláštní školní zákon z roku 1965 vytvořil právní základy, které garantovaly právo 
každého dítěte na přiměřenou školní podporu a předpokládaly výstavbu deseti různých 
speciálních typů škol: Speciální školy pro nevidomé, slabozraké a neslyšící, nedoslýchavé, 
tělesně postižené, duševně postižené, žáky s nedostatky v učení, řečově postižené, pro těžko 
vychovatelné a pro nemocné. Vzhledem k rozdělení podle forem narušení a postižení dětí a 
mládeže následovala výstavba speciálně pedagogických zařízení ve velmi rozdílné kvantitě. 
Školy pro žáky s nedostatky v učení (Schule für Lembehinderte) tvoří s asi dvěma třetinami 
všech žáků speciálních škol největší skupinu. Téměř další šestinu z celkového počtu žáků 
speciálních škol vytvářejí žáci škol pro duševně postižené. Zbývající šestina připadá na ostatní 
typy škol pro postižené. 

Na univerzitách v Mnichově a Würzburgu bylo nejprve zřízeno čtyřsemestrové nadstavbové 
studium speciální pedagogiky pro učitele základních a hlavních škol k získání kvalifikace pro 
vyučování na speciálních školách. Přitom již od začátku je studium zaměřeno na specializaci v 
některé oblasti speciální pedagogiky odpovídající výše uvedeným typům škol. Toto členění 
speciálních škol a vzdělání učitelů pro příslušné školy vedlo k tomu, že i rozvoj teorií jednotli-
vých speciálněpedagogických oblastí probíhal relativně izolovaně a nepřihlíželo se k tomu, co 
je společné pro péči o postižené a co je specifické, tím se upevňovalo stále více "rozška-
tulkovávání" speciálních oborů. 

Soustředit žáky do homogenních skupin podle postižení nebo narušení a vyučovat je v sepa-
rátních školách příslušnými odbornými učiteli bylo posuzováno jako velký politicko-vzdě-
lávací pokrok. 

Ale již brzo se ozvaly kritické hlasy, které poukazovaly na druhou stránku této skutečnosti. 
Vyčlenění všech žáků, kteří podle stanovených podmínek nemohli sledovat vyučování na 
základní škole, sloužilo sice k ulehčení práce na této škole, ale ne vždy k prospěchu vyčle-
něných žáků. Touto segregací by bylo v budoucnu soužití mezi postiženými a nepostiženými 
téměř nemožné, protože obě strany se neučily společně mezi sebou vycházet. 
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Speciální vyučování by přinášelo stigmatizaci pro postižené samé a působilo by negativné na 
formování jejich identity a na jejich budoucí šance. Kritéria, podle nichž se má zjistit "způso-
bilost pro speciální Školu", nejsou prý právé v oblasti pedagogiky pro žáky s nedostatky v 
učení a pedagogiky pro žáky s narušeným chováním jednoznačná a rozhodnutí o přeřazení se 
řídí v praxi často podle toleranční vlny a zaujetí postoje učitele béžné školy, místní školní 
nabídky a teoretické orientace odborníka. Žáci, kteří byli jednou přeřazeni do speciální školy, 
zůstali na základě vlastní logiky příslušné instituce převážné pro celý zbytek své školní 
docházky tam na daném zařízení, a tak bylo mnoho dětí donuceno absolvovat speciální 
školskou dráhu, ačkoliv by při odpovídající péči mohly své zaostávání ve vývoji překonat a 
obstát v normální škole. 

Následkem této kritiky došlo ke ztrátě veřejné důvěry ve speciální školy, k pochybnosti o 
existující koncepci a o prefesionální identitě učitelů speciálních škol. Ačkoliv jen několik málo 
radikálních jedinců podporovalo úplné odstranění speciálních škol a konsekventní integraci 
všech postižených dětí do základní školy, existuje dále diskuse o možnosti, podmínkách a 
hranici společné školní péče o postižené i nepostižené děti. Obzvláště rodiče bojují také dnes 
vášnivě za vytvoření takových možností. Pritom jim v žádném případě přirozeně nejde o 
redukci speciálněpedagogických postupů pro jejich děti, ale chtějí to prakticky realizovat již v 
základní škole. Sociálním nedostatkům segregace má být tím zabráněno a má být využito 
šancí, které poskytují společné učení, společné hry a práce s nepostiženými dětmi. Centrální 
otázka proto zní: Jak se musí základní škola změnit, které podmínky musí být ve třídách splně-
ny, aby integrační pokusy měly výhled na úspěch. Modelové pokusy na různých místech ve 
Spolkové republice ukázaly, že připravenost všech zúčastněných skupin je nezbytným 
předpokladem pro úspěšnou integraci. To znamená učitelé, žáci a rodiče (také rodiče neposti-
žených dětí) musí těmto pokusům vycházet vstříc. Integrace se nenechá organizovat proti 
jejich odporu. Dodatečně potřebují takové třídy lepší personální vybavení, nejlépe podporu 
druhým učitelem s kvalifikací speciálního pedagoga. Přirozeně zbývá potom ještě otázka po 
hranicích, otázka na to, které děti, s jakým druhem postižení a jakou intenzitou mohou být 
úspěšně integrovány do kolektivu třídy a profitovat z této poskytované vyučovací situace. 

Na základě kritiky současných školských zařízení, interních speciálněpedagogických 
odborných diskusí, příslušného tlaku rodičů a v neposlední řadě nelibosti a inovačních přání 
angažovaných speciálních učitelů zařídilo bavorské Ministerstvo kultu řadu modelových poku-
sů, aby se vyzkoušely nové cesty k podpoře oněch dětí, které jsou omezeny ve svém vývoji a 
ve své dovednosti učit se. V tom se odráží strukturální další vývoj bavorského speciálního 
školství, které je poznamenáno následujícími znaky a principy: 

- Pryč od strnulého rozdělení do deseti druhů postižení. 
- Vzhůru k "interdisciplinární", obory přesahující týmové práci. 
- Flexibilita a individualizace. J o znamená pryč s otázkou: Která oblast je před námi a která 

speciální škola je podle toho nejvhodnější? A pryč s úvahami následujícího druhu: Jaká speci-
fická potřeba podpory je k dispozici pro toto dítě a jak může být nejlépe realizována? 

- Mobilizace speciálněpedagogických pomocných možností. Tyto nejsou ztrnule vázány na 
instituci speciální školy, nýbrž jsou přenášeny nejspíše do základní školy. 

- Zvláštní koncentrace na intenzivní péči v oblasti přijímání dětí na základě jemnější 
diagnostiky a metodiky. Neuzavírat rozhodnutí o školní docházce dítěte během prvních roční-
ků. 

- Zesílené kooperace mezi speciálními školami a všeobecně vzdělávacími školami. 
- Zmapování jednotlivých speciálně pedagogických možností do komplexního systému. 
- Mobilní speciálněpedagogické služby 
Základní idea těchto mobilních speciálněpedagogických služeb je ta, že speciálně-

pedagogické kompetence jsou uplatňovány v základní škole a že tím žáci s menším postižením 
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smyslovým a tělesným, rovněž žáci s řečovými poruchami a s problémy chování zůstávají na 
základní škole a tam mohou získat přiměřenou péči. V tomto smyslu byla v osmdesátých 
letech v Bavorsku vybudována mobilní pomoc pro slabozraké, nedoslýchavé, řečově postižené, 
tělesně postižené, jakož i pro výchovně postižené. Na příkladě této mobilní výchovné pomoci 
má být exemplárně úkol a způsob práce této mobilní služby popsán. 

V mobilních výchovných službách pracují především učitelé speciálních škol s odborným 
zaměřením na pedagogiku mentálně retardovaných a na pedagogiku žáků s narušeným chová-
ním. Ve školním roce 1988/89 působilo v této oblasti 53 vyškolených vzdělaných speciálních 
pedagogů ve 26 týdenních hodinách a pečovali dohromady o 1422 žáků. K žákům, kteří jsou 
sledováni v mobilní výchovné pomoci (dále jen MEH +), patří převážně děti, které prokazují v 
důsledku problematických vývojových podmínek zjevné poruchy chování při učení a při 
pracovních výkonech, rovněž i v sebehodnocení a v sociálním chování. 

Úkoly MEH se nechají rozdělit do tří hlavních oblastí: 1. Individuální diagnostická a peda-
gogicko-terapeutická práce se svčřenými dětmi. 2. Porady příslušným učitelům základních a 
hlavních škol, eventuálně podle pozorování a analýzy interakčních struktur a konfliktních vzta-
hů mezi učitelem a problémovým žákem, případně mezi ním a jeho spolužáky. 3. Doprovodná 
doplňující rodičovská práce s pokusem, uvolnit často velmi napjatou domácí výchovnou situa-
ci dotyčných žáků. Nasazení MEH se přitom nechápe jako trvalé doprovodné opatření, nýbrž 
je myšleno jako přechodná nárazová pomoc pro žáky v krizových fázích a psychosociálních 
problémových situacích. Cíl tohoto opatření spočívá v tom, dotyčné žáky co nejvíce podpo-
rovat a konfliktní situaci v rodině a ve škole pomoci upravit tak. aby jejich účast na školním 
životě mohla být realizována bez větších obtíží. 

Zavedení MEH bylo chápáno též jako náhrada za další výstavbu speciálních škol pro děti s 
narušeným chováním. Neboť, ačkoliv problém začlenění žáků s poruchami chování do 
základních a hlavních škol byl všeobecně kritizován, nemohla se právě tato speciální školní 
forma nikdy správně etablovat než jako součást speciálního školství s vlastním pedagogickým 
a didaktickým profilem. Pedagogická legitimace těchto škol byla stále v jisté míře sporná, 
zvláště tehdy, když nebyly integrovány v rozsáhlý pedagogicko-terapeutický koncept s denním 
pobytem nebo s internátem. 

Další koncepční a organizační nová éra velmi silně poznamenala odbornou diskusi o 
speciální pedagogice v Bavorsku od poloviny osmdesátých let. Modelový pokus "Speciálně-
pedagogická diagnóza a podpůrné třídy" byl v r. 1985 nejdříve zaveden na patnácti školách 
jako školní pokus a postupně změnil velkou měrou celou koncepci speciálního školství v 
Bavorsku. U žáků diagnostických a podpůrných tříd se jedná o všechny děti, které v době 
začátku své školní povinnosti jen s obzvláštní pedagogickou pomocí a zacíleným podpo-
rováním jsou schopny vyhovět předepsaným požadavkům počátečního stupně základní školy. 
Různými organizačními opatřeními, která umožňují intenzivní péči, pečlivou diagnostikou 
současných individuálních učebních problémů a teoreticky fundovaným podpůrným projektem 
má být dosaženo, aby dětem, které nejsou ve vlastním slova smyslu postiženy, ale mají přesto 
velké těžkosti při sledování počáteční výuky v normálních třídách, byla poskytnuta maximální 
pomoc při startu v jejich školní dráze. Děti mají získat takové vědomosti a dovednosti, které by 
posílily jejich sebevědomí a uchránily je před počátečními neúspěchy. 

Vychází se sice zásadně z učebního plánu základní školy, žáci diagnostické a podpůrné třídy 
mají však tři roky čas, aby látku obou prvních školních let zvládli. Jesdiže se dříve neprokáže 
možnost přechodu na základní školu jako pedagogicky smysluplná, bude teprve po třech letech 
rozhodnuto o další školní dráze žáka. Cílem je co nejvíce žákům umožnit absolvování základní 
školy po návštěvě diagnostické a podpůrné třídy. Aby se mohla zajistit individuální práce s 
žáky, je jejich počet ve třídě omezen na 12. Časem jsou třídy obsazeny i druhým učitelem, 
takže může následovat dodatečná vnitřní diferenciace. 
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Není to ovšem tak, že v diagnostické a podpůrné třídě se zpracovává jen stejná látka v poma-
lejším tempu a v menších skupinách, nýbrž že vyučovací proces se velmi zřetelně odchyluje ve 
svém celkovém rozdělení od základních Skol. Důležitější než konkrétní obsah učebního plánu 
je rozvíjení a integrace základních senzorických, motorických a kinestetických schopností. 
Celá koncepce diagnostických a podpůrných tříd spočívá velmi silně na teorii tzv. "poruch 
dílčího výkonu". Tato teorie pocházející z neuropsychologie vychází z toho, že zpracování 
různých smyslových vjemů a citů ke koherentními celkovému zážitku je určitý vysoce 
komplexní a k poruchám náchylný proces. Dobře fungující sensorická integrace, tzn. harmo-
nická souhra různých smyslových dojmů, představuje v každém případě základ pro samotné 
vyučovací procesy. Endogenními procesy a exogeními vlivy během dětského vývoje mohou 
být u jednotlivých dětí dílčí výkony sensorického zpracování porušeny, takže dochází k 
nedostatečné sensorické integraci a tím k podstatnému ztížení smysluplného zpracování 
nových impulzů. 

Pečlivou vstupní a průběžnou diagnostikou je zkoumána možnost co nejpřesnější interpre-
tace specifických poruch dílčích výkonů jednotlivých dětí, které jsou příčinou jejich učebních 
problémů. Na základě této diagnózy má být sestaven pro každé dítě individuální podpůrný 
plán. Plán směřuje k tomu, speciálními cvičeními ve výuce vybudovat porušené nebo nedosta-
tečně vyvinuté komponenty učení a přispět k lepší senzorické integraci. 

Činnost v diagnostické třídě a podpůrných třídách se odlišuje od výuky na základní škole 
především tím, že hry na postřeh a hry pohybové zaujímají velmi široký časový prostor a tím, 
že tyto třídy jsou velmi hojně vybaveny didaktickými materiály, s nimiž děti v hravé formě 
získávají taktilní, kinestetické, vizuální, auditivní i smyslové zkušenosti a mohou je variovat. 
Pocitu pro vlastní tělesný pohyb a pro polohu v prostoru je přiznána podle tohoto pojetí 
například významná úloha jako předpokladu pro řečový i písemný rozvoj. Proto může "výuka 
psaní v diagnostické třídě a v podpůrné třídě znamenat i to, že žáci při hravých cvičeních 
hrubé motoriky ke koordinaci pohybu běhají po třídě. 

Oprávněně byla kritizována původní koncepce, že koncentrací na "dílčí výkony" a jejich 
poruchy je prý ohroženo komplexní pozorování výchovné situace a že se věnuje málo 
pozornosti psychogenním příčinám poruch v učení, emocionálním blokádám a neurotickým 
poruchám v učení, rovněž se kladla malá váha na význam osobnosti učitele a pedagogického 
vztahu. 

Iniciátoři pojetí věnovali ve svých pozdějších zveřejněních těmto bodům více pozornosti. 
Jasně stanovili, že úspěšná práce v diagnostických a podpůrných třídách je možná jen v 
atmosféře emocionální jistoty a osobní náklonnosti a že se přikládá stěžejní význam emocio-
nální a motivační stránce také v rámci teorie poruch dílčích výkonů (srovnej Fellheimer 1987, 
s. 380). Teorie poruch dílčích výkonů nemá vést přirozeně k mechanickému výcviku izolo-
vaných dílčích funkcí, nýbrž cvičení mají být nevzájem propojena ve smysluplné funkční 
souvislostí v hravé formě. 

Současně probíhající vědecký výzkum "Speciálně-diagnostické a podpůrné třídy" skončil ve 
školním roce 1989/90. Mezitím byly zavedeny diagnostické a podpůrné třídy a vystřídaly 
počáteční třídy škol pro děti s poruchami v učení, pro řečově vadné a škol k výchovné pomoci. 
Výsledky modelového výzkumu byly opravdu povzbuzující. Tak mohlo 40% žáků, u nichž již 
před návštěvou diagnostické a podpůrné třídy by následovalo převedení do školy pro žáky s 
poruchami v učení, po návštěvě diagnostické a podpůrné třídy chodit do základní školy (Dietel 
1988 s.395). To je obzvláště pozoruhodné proto, protože kvóta zařazených do škol pro žáky s 
poruchami v učení byla v průměru pouze 1,33%. To znamená, že značný podíl diagnostických 
a podpůrných tříd cílenou podporou v prvních školních letech může zachránit žáka od zařazení 
do speciální školy. 



Nový školní pokus "Děli a mladiství s zvláštní potřebou péče" byl zahájen v Bavorsku od 
počátku školního roku 1989/90 na jedenácti školách. Nabízí se otázka, jak by měla být zaří-
zena budoucí škola pro takové žáky, kteří po návštěvě diagnostické třídy a podpůrné třídy 
nadále mají potřebu zvláštní péče a v základní škole by byli přetíženi. Převedení na jednu ze 
stávajících speciálních škol pro žáky s poruchami v učení, řečově postižené nebo s narušeným 
chováním je po letech společného učení většinou neuspokojivé řešení. K tomu se přidružují 
často u některého dítěte problémy, pro které tyto školy reklamují svoji specifickou příslušnost 

"Škola pro děti a mladistvé s potřebou zvláštní podpory" - pro kterou se s úspěchem prosa-
zuje krátký název "Podpůrná škola" - rozumí se jako společná škola pro děti s rozličnými jevo-
vými formami jejich problémů. Podstatný problém této školy by se mohl vyjádřit takto: Děti se 
netřídí již podle svých druhů postižení, nýbrž učitelé se svými různými odbornými kvali-
fikacemi se promíchávají (Stüffer 1988, s.387). V návaznosti na diagnostickou a podpůrnou 
třídu nabízí tento nový školní typ dvě různé varianty: Třídy ročníků 3. - 6. pro děti, které se 
speciálněpedagogickou pomocí mohou být vyučovány podle učebních plánů základní a hlavní 
školy a u těch po šesté třídě se uvažuje přechod na základní školu, rovněž třídy ročníků 3. - 9. 
pro žáky speciálních škol s podstatnými potížemi v učení, kteří jsou vyučováni podle učebních 
plánů škol pro děti s poruchami v učení. Přitom se též zkoušelo, do jaké míry mohou být 
převzaty didakticko-metodické zásady z diagnostických a podpůrných tříd, též ve vyšších 
třídách, zejména zásada individuální výuky. 

Další vedení práce diagnostických a podpůrných tříd, flexibilní a vzhledem k základní škole 
otevřenou školní strukturou, která umožní získat každému žákovi nejlepší možnou podporu, 
odpovídající jeho vývojové schopnosti, je však jen jedním aspektem této nové školní formy. 
Současně má být podpůrným centrem, které sjednocuje úkoly různých speciálně peda-
gogických oblastí a vede k intenzivnější kooperaci a zmapování komplexní nabídky. 

Předpokládá se, že zařízení připravující řečově postižené a vývojově opožděné dětí na školní 
výuku se připojí ke zmíněnému centru. Přirozeně tam mají také diagnostické a podpůrné třídy 
svoje místo. Konečně i mobilní speciálněpedagogické služby mají zde umístěno svoje kmeno-
vé stanoviště, které je mimo jiné velmi důležité zejména pro pomoc žákům zařazeným později 
do základní školy. 

Sektor speciálního školství, kam patří dětí a mladiství s problémy v učení, s řečovými 
nedostatky a s problémy v chování obsahuje více jak dvě třetiny všech žáků speciálních škol. 
To v současné době přináší v Bavorsku celou řadu významných změn. 

Pokud školní pokus úspěšně proběhne, zbudou pak jen malé skupiny smyslově postižených 
dětí (nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých), přičemž i zde se zkouší 
současně integrační řešení. Těžce tělesně postižené a duševně postižené děti budou nadále 
navštěvovat své speciální školy. Pro všechny ostatní děti, které potřebují podporu při vyučo-
vání, byla by potom přístupná společná "podpůrná škola". 

Na pozadí těchto strukturálních změn v oblasti speciálních škol doporučuje se také revize 
vzdělání učitelů speciálních škol. 

Místo brzkého specializování na jeden speciálněpedagogický směr mají budoucí studenti 
speciální pedagogiky v základním studiu získat nejdříve široce založený úvod do jednotlivých 
oblastí léčebné pedagogiky (toto označení pro celou odbornou oblast se dnes opět favorizuje, proto-
že pojem zvláštní pedagogika je zatížen představou vyřazování). Teprve v druhé části studia, v 
hlavním studiu, má potom následovat specializace na dva odborné směry (srovnej Speck, s.155). 

+ Mobile Erziehungshilfe 
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Redakční poznámka: 

Článek Rolfa Gôppla je velmi progresivní a podnětný. Plně odpovídá současné celosvětové 
tendenci o výchovné, vzdělávací a sociální integraci tělesně, smyslově a mentálně postižené i 
sociálně narušené mládeže. V některých názorech je však diskutabilní. Při odpovědném 
projektu a provádění výchovy a vzdělávání postiženého dítěte nelze souhlasit s takovými zása-
dami, jako: "Pryč s otázkou: Která oblast (postižení) je před námi a která speciální škola je 
podle toho nejvhodnější?" nebo: "Pryč s úvahami následujícího druhu: Jaká specifická potřeba 
podpory je k dispozici pro toto dítě a jak může být nejlépe realizována?" - To jsou naopak 
jedny ze základních a důležitých úvah tohoto projektu a nemohou být opomíjeny ani zlehčo-
vány. Tvrdit opak, je možno označit za demagogické. Stejně tak je nereálná představa, že 
"učitelé se svými různými odbornými kvalifikacemi se promíchávají". - Kolik by jich pak 
muselo být v každé třídě s několika žáky s několikerým postižením? 

Z těchto důvodů je potřeba přijímat podnětné myšlenky v uvedeném článku s reálnou 
úvahou a kriticky. 
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