artikulace, tomu, co Francouzi výstižní nazývají le train phonétique. Je to obdoba ještě donedávna prosazovaného trendu u sluchově postižených, kdy byla dokonalá artikulace nadřazována mnohem významněji pojmové výbavě. Francoužští a švýcarští logopedové si realisticky
připouštějí určité procento dětí, pro které logopedova pýcha v podobě pracně vyvozených
několika hlásek neznamená možnost komunikace. Zabývají se tedy i jinými způsoby a formami komunikace od obrázkových systémů až po špičkovou techniku. Se soubory obrázků, jimiž
lze na určité úrovni komunikovat přicházejí již některé děti z rodin. Obdobou na vyšší úrovni
je práce se skládací abecedou. Se zbystřenou pozorností a jistou nostalgií byla sledována zpráva slečny Hynkové o komunikaci těžce postižené dívky prostřednictvím počítače, který byl
prototypem daného přístroje a podle udání referentky představoval i ve Švýcarsku - v zemi v
logopedické praxi technicky nepoměrně lépe vybavené než Francie - špičkovou úroveň. Počítač velikosti psacího stroje upevněný na vozíček postižené dívky pracoval ve třech úrovních.
Dívka na něm mohla napsat libovolné slovo na klávesnici /při své paraplegii speciálním
bodcem upevněným držadlem na hlavě/. Napsaný text zkontrolovala na obrazovce. Po zapojení
určitého obvodu počítač napsané slovo zvukově reprodukoval. Přístroj byl vybaven pamětí pro
asi 50 nejběžSích slov i celých vět umožňujících kupříkladu základní telefonické vzkazy. Počítač byl kompletován i tiskárnou na psaní dopisů ap.
Problém nadměrného slinění u dětí a osob s DMO je ze sociálního hlediska silně handicapující. Logopedická péče v této otázce je bezpochyby dlouhodobá, počítaná na roky, ale
nikoli bezvýsledná. Vnitřní část úst postižených dětí musí být ciUivá, a to v míře nejbližší
normální citlivosti, tedy ne v obou se vyskytujících krajnostech u dětí s DMO, kdy se jedná o
citlivost enormně sníženou, či naopak zvýšenou. Trpělivou denní péčí před velkým zrcadlem
jsou děti vedeny a provokovány k častějšímu polykání, prožívání pocitu polykání nerůznějšími
prostředky a způsoby. Po trochu zmrazujících informacích o technických možnostech
švýcarských logopedů zněla velmi sympaticky - a známé - věta slečny Hynkové, že děláte
prostě všechno, co si vymyslíte! Vynalézavost nám - mnohdy z nutnosti - přece většinou
nechyběla. Dutina ústní se senzibiluje pohyby zubního kartáčku, masážemi prstů, dotykem
tužšího štětečku po předchozím krátkodobém podchlazení kostičkami ledu, ledovou tříští malinové šťávy ap.
Logopedova povinnost zajišťovat postiženému dítěti podávání a příjem stravy je podněcující
z etického hlediska ve srovnání s u nás všeobecně rozšířenou odosobněnou představou logopéda v bílém plášti.
V připravovaných přednáškách na katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci se bude
švýcarská logopédka Ruth Hynek zabývat logopedickou problematikou práce s afatiky a na
besedě Klubu speciálních pedagogů otázkami přípravy speciálních pedagogů a systémem
speciálního školství ve Švýcarsku a ve Francii.
Peutelschmiedová

4. světový k o n g r e s s o v ě t s k ý c h a v ý c h o d o e v r o p s k ý c h s t u d i í
také o problémech speciální pedagogiky
Ve dnech 2. až 26. července 1990 se v anglickém Harrogate konal 4. světový kongres
sovětských a východoevropských studií organizovaný Mezinárodní radou pro sovětské a
východoevropské studie (ICSEES) a Britskou národní asociací pro sovětské, slovanské a
východoevropské studie (BASSEES). Poprvé od založení tradice konání těchto kongresů se jej
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díky změněnému politickému klimatu a finanční podpoře Fordovy nadace mohli legálně
účastnit také vědci ze Sovětského svazu a zemí střední a východní Evropy.
Přibližně tisíc šest set účastníků se mohlo po šest dnů zúčastnit a vybírat z bohaté nabídky
kongresového programu: diskusních panelů, kulatých stolů, prezentací výzkumů a společných
schůzí na skutečně široký okruh problémů. Převládala témata z literární vědy, jazykovědy,
zazněly otázky: sociální, právo, problémy masmédií, národnostní problémy, historické pohledy
na vývoj v příslušných zemích, politické i ekonomické hodnocení a výhledy. Mezi těmito
tématy, z nichž některá byla velmi specializovaná, své místo našly i otázky výchovy a vzdělání. Snad přímo symptomatické bylo, že v nich převažovala témata speciálně pedagogická.
Pro podrobnější seznámení vybírám dvě, která zaujala najvíce a která byla navíc do jisté míry
kontroverzní.
V rámci diskusního panelu nazvaného Děti, mládež a reforma v sovětském školství vystoupila Landon Pearsonová, předsedkyně Kanadské rady dětí a mládeže, autorka knihy Děti
glasnosti (Children of Glasnost) se zevrubnou informací o Leninově fondu sovětských dětí,
který vznikl v roce 1987 a navázal na tradici Leninova pomocného fondu pro dětské domovy z
let 1924 až 1938. Fond v současné době sehrává důležitou roli v péči o děti, které mají obtíže s
učením v běžných typech škol z důvodů socioekonomických, fyzických a mentálních.
"Jedinou privilegovanou třídou v SSSR jsou děti". To bylo časté heslo sovětských činitelů
Brežněvovy éry prezentované lidem v zemi i cizincům. Podle Landon Pearsonové není pochyb
o tom, že bylo založeno na ideologii, která chápala děti jako malé budovatele komunismu. Ale
co ty, s nimiž se jako s potencionálními budovateli mohlo počítat jen v omezené míře? Které
navíc samy potřebovaly od společnosti zvýšenou péči, jež by jim alespoň trochu usnadnila
jejich nezáviděníhodnou pozici ve zvláštních školách, dětských domovech, ústavech apod ?
Nové cesty, jak pomoci právě těmto handicapovaným dětem, hledá Leninův fond sovětských
dětí, jemuž se daří získávat finanční prostředky od individuálních i kolektivních donátorů ze
Sovětského svazu i ze zahraničí (v roce 1988 tak získal 43 milionů rublů), z televizních programů a veřejných slavností zaměřených na charitu, z kooperace s různými výrobci a populárním
týdeníkem Smena. Peníze jsou vynakládány na pomoc při řešení aktuálních problémů, např. při
zemětřesení v Arménii či etnických konfliktech nebo také při přeměně starých a nevyhovujících dětských domovů v dětské vesničky rakouského typu. V poslední době, jak konstatovala Pearsonová, se pracovníci fodnu zaměřují také na řešení koncepčních otázek sovětského
speciálního školství. Na prvním místě usilují o co největší zapojení postižených dětí do běžného života, do normálních škol, tedy nikoli separace, ale jejich integrace. Dále požadují vytvoření permanentně fungujících konzultačních center v každém městě a oblasti, které by
poskytovaly odborné rady rodičům a sledovaly vývoj dětí umístěných ve zvláštních školách.
Domnívají se totiž, že rozhodnutí o umístění dítěte, ať už do zvláštní školy nebo institucionální
péče, není vždy dostatečně zdůvodněno a hlavně nebere zřetel na budoucnost dítěte. Řeší jen
okamžitý problém.
Dalším projektem je zakládání Dětských domovů pro mentálně postižené děti na bázi
rodinné péče tak, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro sociální adaptaci dítěte. Za
vzor je brán ginský model. Fond se také podílí na provozu střediska pro tvořivou rehabilitaci
tělesně postižených dětí v Moskvě, jež vyhledává mezi handicapovanými talentované jedince,
rozvíjí jejich tvořivé schopnosti a snaží se usnadnit jim cestu do života společnosti. Těmto
dětem také poskytuje stipendia.
Podle Pearsonové lze shrnout, že veškerá aktivita Leninova fondu sovětských dětí směřuje k
jednomu cíli: k integraci jakkoli handicapovaných dětí do řádného školského systému. Stejný
postoj ovšem nezaujímá Defektologický institut v Moskvě, jenž je za péči o postižené děti
zodpovědný. Ten stále podporuje separovanou výchovu, pro niž nalézá několikerá zdůvodnění.
Jedno z nich je odvozeno od závěrů L.S.Vygotského, že tělesné postižení determinuje sociální
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interakce, a ty jsou zase důležité pro rozvoj vyšších psychických funkcí dítěte. Ale na střetávání různých přístupů k témuž problému si už sovětská pedagogická veřejnost konečně začíná zvykat.
Velmi podobnou problematikou se ve svém příspěvku nazvaném Reforma sovětské všeobecně vzdělávací školy a její pravděpodobný efekt na děti s výukovými obtížemi zabývala také
Avril Duddaby z Mertonovy koleje v Londýně. Nepojednávala přímo o dětech vyžadujících
zvláštní péči ve specializovaných zařízeních, ale o značném počtu tzv. "hraničních případů"
zařaditelných snad do běžných škol, o uvážlivosti při prognóze jejich dalšího vývoje a o způsobech poskytované pomoci. Pokusila se popsat nedávné rozpory týkající se snah o restrukturaci
sovětského školství, dále vymezila kategorii dětí s výukovými problémy, zhodnotila pedagogické přístupy doporučované ve vztahu k těmto dětem a konečně komentovala přístupy a
důsledky vyvolané různými pokusy umožněnými přestavbou sovětského školství.
V polovině roku 1986 pozvala redakce Učitelských novin malou skupinu nejznámějších a
nejprogresivnějších učitelů (Amonašvili, Šatalov, Lysenková, Volkov, Karakovský, Iljin,
Ččetinin) na dvoudenní setkání do Peredelkina nedaleko Moskvy, aby jim dala příležitost ke
vzájemné výměně názorů. Cílem bylo hledat optimální způsoby úspěšné výchovy a vzdělávání
všech dětí, neboť řečeno slovy účastníků této konference "jsou první generací pedagogů,
jejichž úkolem je učit všechny děti bez jakéhokoliv výběru nebo vyčleňovánf. Výsledkem
setkání bylo osmnáctibodové prohlášení, jež se stalo jakýmsi manifestem učitelů - novátorů a
současně hozenou rukavicí pedagogickým přístupů doporučovaným Akademií věd SSSR.
Vzbudilo v pedagogické veřejnosti značný ohlas. Dosud totiž existovala zcela jasná dělba
práce: Akademie se svými ústavy a instituty uplatňovala autoritativní politiku, rozhodovala a
doporučovala na základě psychologických a pedagogických výzkumů vyučovací metody,
postupy řešení pedagogických problémů apod. Učitelé jako praktici tyto pokyny uváděli v
život Z pohledu Akademie tak byli "chráněni před opakováním chyb a zbytečným experimentováním, před nalézáním toho, co je ve světě již známo, před aplikováním nerealistických
ideálů na školní práci". Ve skutečnosti však byli, jak upozorňuje Suddaby, tímto postupem
"chráněni" především před možností využít vlastního tvůrčího potenciálu.
Bylo velmi neobvyklé, aby učitelé měli vlastní názor na pedagogickou teorii, zdůraznila
autorka příspěvku. Složité vztahy mezi Akademií zaštítěnou ministerstvem školství a nezávisle
myslícími učiteli může být dokumentován například na příkladu Viktora Šatalova a Michaila
Ščetinina, kteří se dostali do konfliktu s ukrajinským ministerstvem školství díky své
schopnosti přenášet vlastní myšlenky do učitelské praxe. Nespokojenost s konzervatismem
Akademie se projevila vznikem Současného vědeckovýzkumného kolektivu (VNIK) a dalších
hnutí, např. Autorské školy nebo Evriky - Klubu tvořivé pedagogiky.
Základem pro rozhodování, které dítě bude navštěvovat běžnou školu a které zvláštní, jsou
pro příslušné lékařsko-pedagogické komise diagnostické metody, jež obsahují testy založené
na Vygotského teorii zón mentálního rozvoje, vyšetřujících, zda poškození mentálních funkcí
je tak velké, že neumožní jejich úspěšný rozvoj. Tento způsob diagnostikování, jak uvádí
autorka příspěvku, je zcela odlišný od metod používaných na západě, kde se vychází
především z aktuálního výkonu dítěte. Může vést k výrazně se různícím prognózám, jež jsou
ovšem podkladem pro umístění dítěte.
Postupně byla nově vyčleněna kategorie dětí, které byly charakterizovány jako děti s
dočasným zpožděním v mentálním vývoji a představují tak skupinu tzv. hraničních případů.
Ne tak vážných, aby musely být zahrnuty do speciálního školství, ale na druhé straně problematických natolik, aby komplikovaly práci učitele v normální třídě. V roce 1981 byly proto
vytvořeny nové formy péče o tuto skupinu dětí, jež tvoří podle autorky ve školách asi 20 %.
Těmito novými formami se staly speciální školy, kam přicházejí děti ve věku 7-9 let, ty, které
nejsou dostatečně připraveny pro vstup do běžné školy nebo které v běžné škole mají výukové
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obtíže. Ve třídách nesmí být více než dvacet žáků, vyučovací hodina je kratší, děti mají
možnost si v průběhu dne odpočinout, mají více pohybu než v běžných školách, pracuje tam
logopéd, učitelé mají speciální pedagogické vzdělání a dvacetiprocentní příplatek k platu. Jsou
používány osnovy pro běžné školy, neboť se vychází z předpokladu, že část dětí se bude moci
vrátit do své původní školy, což se také asi v 50 % případů po dvou, třech letech děje.
Ovšem navzdory relativně velmi dobrým zkušenostem, konstatuje autorka příspěvku, se
tento typ škol v SSSR příliš nerozšířil. Dva roky po založení jich bylo v celé zemi pouze 34.
Nejpravděpodobnějším důvodem byly značné finanční náklady, které nakonec vedly k tomu,
že představa specializovaných škol se rozplynula v pouhé jednodivé třídy integrované do
běžných škol, ovšem bez oněch zvláštních výhod a personálního a materiálního vybavení. Tyto
vyrovnávací třídy tedy navštěvují v průběhu 1. a 2. ročníku základní školy děti, které nemohou
být označeny za stoprocentně zdravé, ale současně nemohou být označeny ani za nemocné.
Obvykle je jich ve třídě dvacet a asi 80 % z nich tvoří chlapci. Obsazení tříd není stabilní,
neboť děti přicházejí a odcházejí podle dosahovaného výsledku.
Souhrnně řečeno, autorka vidí ve zřizování vyrovnávacích tříd přímo na běžných školách
ústupek od podstatně vekorysejšího programu specializovaných škol. Vidí v tom jasný důsledek pokračujícího ekonomického úpadku Sovětského svazu, kde budou veškeré dosavadní
programy pro děd vyžadující zvláštní péči při výuce postupně mizet, protože nebude dostatek
financí ani na zajištění odpovídající úrovně základního školství. Připomněla výrok A.V.Lunačarského, podle něhož defektivita mizí, změní-li se podmínky pro rozvoj školství. Podle jejího
názoru by v současné době potřebovaly speciální péči všechny děti. Proto za stejně bezbřehý
optimismus označila také postoj dnešních progresivních pedagogů, kteří ve svém již zmíněném
programu jednoznačně existenci jakýchkoli specializovaných škol či tříd odmítli. Chápou je
jako velmi nebezpečné a doporučují poučit se na systému "tracking" běžném na amerických
školách, který podle jejich názoru produkuje proto tak mnoho negramotných, protože se děti
vzdávají, jakmile se ocitnou na dně proudu. Zdůrazňují, že děti by měly být diferencovány
podle svých zájmů a specifičností, nikoli pouze podle schopností.
Nutno dodat, že ani reakce auditoria na závěr příspěvku nebyla jednoznačná. Zejména
účastníci ze Skandinávie připomněli, že jejich školy se bez podobného vyřazování a přeřazování dětí obejdou docela snadno. Zdá se však, že hledání optimálního modelu pomoci dětem
s výukovými obtížemi stále trvá a každá země si jej musí uzpůsobovat svým podmínkám.
Také další příspěvky z oblasti výchovy a vzdělávání byly zajímavé svým přístupem k
sovětské realitě. Kromě již naznačených témat to byly také například příspěvky o obrovských
problémech s alkoholismem a toxikománií u mladistvých, o prostituci mladých žen a vůbec o
jejich obtížném postavení ve společnosti, o nihilismu mladých lidí a jejich inklinaci k rasismu,
nacionalismu a pravici, o juvenilní kriminalitě, o problémech afgánských navrátilců a dalších.
Tak bohaté zastoupení právě těchto maximálně problematických témat jistě mnohé napovídá.
Projevilo se nepochybně rozdílné hodnocení situace západními vědci zabývajícími se sovětologickými studiemi a vědci sovětskými. V jednom se ale shodovali prakticky všichni. Totiž
že škola je zrcadlem společnosti, že přímo nese důsledky tíživé ekonomické situace v zemi a že
lze očekávat další zhoršení materiálních podmínek v sovětském školství, kultuře a osvětě.
Rabušicová

45

