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Monografie Základy pedagogiky zra
kovo postihnutých je na Slovensku po dva
ceti pěti letech první ucelenou publikací, 
která v širším záběru shrnuje vědecké 
a odborné poznatky z oblasti pedagogi
ky zrakově postižených a doplňuje je pů
vodními výzkumnými údaji, uváděnými 
v závěru téměř každé kapitoly. Její obsa
hová skladba navazuje na dosavadní po
znatky v oblasti péče o zrakově postižené 
na Slovensku a dále rozpracovává proble
matiku edukace, reedukace, kompenza
ce, stimulace a rehabilitace těchto osob. 
V některých oblastech edukace a péče 
o osoby se zrakovým postižením nabízí
možnost diskuse vedoucí k následnému
hledání efektivních řešení ve výše uvede
ných směrech.

Autorka rozděluje monografii do tři
nácti kapitol. V první kapitole čtenáře 
seznamuje s dynamickým rozvojem spe
ciálněpedagogické teorie a praxe po roce 
1989 a s rozvojem a používáním nových 
terminologických označení v oblasti pe
dagogiky zrakově postižených na Sloven
sku. Poukazuje na kvantitativní a hlavně 
kvalitativní změny v uvedeném období 
a na vývoj terminologického názvosloví 
vědního oboru - od oftalmopedie, ty
flopedagogiky, oftalmopedické defekto
logie, optopedie, okulopedie, speciální 
tyflopedické pedagogiky a tyflopedie 
k současně používanému termínu speci
ální pedagogika zrakově postižených. 

Druhá kapitola stručně popisuje zá
kladní druhy zrakového postižení, včet-
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ně etiologie, symptomatologie a diferen
ciace osob se zrakovým postižením. Jsou 
tu přehledně rozebrány jednotlivé druhy 
zrakových postižení, jejich důsledky pro 
kvalitu života a edukaci jedinců, kteří 
jsou tímto postižením zasaženi. Tyto 
poznatky jsou důležité zejména z hledis
ka saturace edukačních potřeb jedinců 
se zrakovým postižením. Přínosná jsou 
stručná edukační a kompenzační do
poručení u jednotlivých zrakových po
stižení. Například u albinismu (vrozený 
nedostatek pigmentu způsobující svět
loplachost) autorka doporučuje upravit 
prostředí, ve kterém se albinici vzdělá
vají či tráví svůj volný čas, ztlumením 
světla, lokálním osvětlením, označením 
linií a používáním „čistých" barev. Je
dincům s tímto postižením doporučuje 
nosit brýle se ztmavovacími skly, resp. 
pokrývku hlavy, která zabraňuje nad
měrnému přístupu světelných paprsků 
do zrakového analyzátoru. 

Nejpřínosnější kapitolou, zejména 
pro pedagogy pracující s dětmi, je ka
pitola třetí, zabývající se diagnostikou 
jedinců se zrakovým postižením. Autor
ka v ní zdůrazňuje komplexnost tohoto 
procesu (spolupráci oftalmologa, psy
chologa a speciálního pedagoga). Nemé
ně důležitá je včasnost této diagnostiky, 
ta totiž bývá klíčovým momentem pro 
efektivnost celého následného rehabili
tačního procesu. Je zde uvedena a cha
rakterizována řada diagnostických testů 
využívaných oftalmologem, ale nejvíce 
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prostoru je věnováno diagnostice dítěte 
speciálním pedagogem - tyflopedago
gem (v českém prostředí bychom řekli 
tyflopedem), který identifikuje speciál
něpedagogické potřeby dítěte a stano
vuje vhodnou speciálněpedagogickou 
intervenci a následnou péči o dítě se 
zrakovým postižením tak, aby respek
tovala jeho vývojovou úroveň. Autorka 
připomíná, že nejpřirozenější prostředí 
pro diagnostiku dítěte je jeho rodina, 
domácí prostředí a nepřirozenější situa
cí je hra dítěte. K tomu využívá tyflope
dagog speciálněpedagogické diagnostic
ké testy. Nejvýznamnější částí kapitoly 
je právě nabídka těchto diagnostických 
testů, včetně jejich charakteristiky a po
pisu praktické aplikace. Autorka u jed
notlivých testů uvádí přednosti či ne
výhody při praktickém používání a pro 
lepší přehlednost je vhodně doplňuje 
fotografiemi a obrázky. Z autorčiny na
bídky pro ilustraci vyjímám např. testy 
pro vyšetřování zraku - Lea testy a In
-SIGHT test, funkční test pro hluchosle
pé I.C.A.N. 

Důležitými kapitolami pro osoby se 
zrakovým postižením i pro rodiče dětí 
se zrakovým postižením jsou kapitoly 
čtvrtá a pátá zabývající se speciálně
pedagogickým poradenstvím a ranou 
péčí o osoby se zrakovým postižením. 
Autorka v nich poukazuje na období 
minulých dvaceti let, kdy došlo na Slo
vensku v oblasti chápání problema
tiky osob se zdravotním postižením 
k výraznému posunu a změnám. Tyto 
změny vycházely z požadavku rodičů 
a pedagogů na integraci dětí s posti-
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žením do běžné společnosti. Přímou 
reakcí na jejich požadavky byl vznik 
čtyř speciálněpedagogických poraden 
na počátku devadesátých let minulého 
století. Autorka konkrétně doporučuje 
zavést tzv. domovské průkazy, vydávané 
„domovským" speciálněpedagogickým 
centrem, do kterých by se zapisovaly 
intervence i návštěvy jiných odborníků 
a zařízení. Dále autorka, v souvislosti 
s mezioborovým propojením problema
tiky rané péče u zrakově postižených, 
doporučuje zavést „Model týmové rané 
péče CO-JAK", jehož podstatu tvoří 
spolupráce rodičů, lékařů, speciálních 
pedagogů a efektivní využívání jejich 
zkušeností a poznatků při poskytování 
této péče. Patrně mnohé z těchto návr
hů se podařilo prosadit, což dle autorky 
mělo za následek odklon od dominant
ního postavení segregované výchovy 
a přenesení těžiště péče o dítě se zdra
votním postižením či znevýhodněním 
do přirozeného prostředí rodiny, do škol 
běžného typu v místě trvalého bydliště 
žáka, s výhradním rodičovským prá
vem rozhodování o životě dítěte. čtenář 
je také seznámen s promítnutím uvede
ných změn do legislativy, zavedením ra
dikálních opatření v oblasti speciálního 
školství a apelem na nutnost vybudová
ní systému podpůrných služeb. Tak jako 
je tomu v řadě vyspělých států, to zna
mená samostatných speciálněpedago
gických center, středisek rané péče a po
raden, kde pracují zkušení odborníci. 

Nalezneme zde také výčet všech de
klarací, mezinárodních dokumentů, zá
konů a vyhlášek týkajících se osob se zdra-
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votním postižením přijatých Slovenskou 
republikou, na základě kterých mohlo být 
institucionalizované speciálněpedagogic
ké poradenství vytvořeno. Speciálněpe
dagogické poradenství má v současném 
školském systému Slovenské republiky vý
znamné postavení. Autorka se nevyhýbá 
tématům postihujícím současné problé
mové oblasti v systému speciálněpedago
gického poradenství na Slovensku. Uvádí 
např. potíže s financováním, nedostatek 
a nepřipravenost odborníků, redukci za
městnanců poradenských zařízení apod. 
čtenář je vnesen do problému hledání 
ideálního organizačního a ekonomického 
modelu péče o děti s postižením v době, 
kdy současná ekonomická situace a le
gislativní podmínky nejsou právě nejpří
znivější. Dále je čtenář seznámen s pro
mítnutím principů rané péče o osoby se 
zrakovým postižením do praxe a sezná
men s programy pro práci se zrakově po
stiženými v raném věku. 

Teorie a praxe problematiky rané 
péče nemá na Slovensku rozsáhlou his
torii a u dětí se zrakovým postižením už 
vůbec ne. Poznamenávám, že v tom byla 
a je analogická situace v České republice. 

Šestá kapitola nazvaná Edukace 
zrakově postižených shrnuje historický 
vývoj péče o zrakově postižené, který je 
potřebné chápat v dobovém kontextu. 
Velice cenný je kompletní přehled vzdě
lávacího systému pro děti a mládež se 
zrakovým postižením od mateřské školy 
až po studium na vysoké škole. Autorka 
také přibližuje Rámcový učební plán pro 
žáky se zrakovým postižením v primár
ním a nižším sekundárním vzdělávání 
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(ISCEDl a ISCED2). čtenář je seznámen 
se soustavou škol pro osoby se zrakovým 
postižením i s možnostmi a podmín
kami integrace těchto osob do běžných 
škol. Autorka v kapitole charakterizuje 
jak integraci, tak segregované vzdělá
vání a shrnuje výhody a nevýhody obou 
možností vzdělávání osob se zrakovým 
postižením. V závěru kapitoly je uveden 
výčet podporujících institucí pro osoby 
se zrakovým postižením na Slovensku, 
mezi kterými je nejvýznamnější Unie 
nevidomých a slabozrakých Slovenska. 

Další kapitoly se zabývají - dle autor
ky- nižšími kompenzačními mechanis
my (hmat, sluch, čich a chuť ) a vyššími 
kompenzačními mechanismy (pozor
nost, paměť, myšlení, řeč, vůle a předsta
vivost) osob se zrakovým postižením. 

Důležitou částí publikace je kapitola 
věnovaná rehabilitaci osob se zrakovým 
postižením a její komplexnosti. Jako nej
důležitější prvek v oblasti znovunabytí 
základních sociálních dovedností u zra
kově postižených autorka uvádí sociální 
rehabilitaci, která je na Slovensku, stej
ně jako v Česku, součástí zákona o so
ciálních službách. Na výsledky léčebné 
a sociální rehabilitace navazuje pracovní 
rehabilitace, která má pomoci zrakově 
postiženým získat uplatnění na trhu prá
ce. V oblasti zaměstnanosti zrakově po
stižených je situace na Slovensku, stejně 
jako v Česku, dlouhodobě nepříznivá. 

V závěru je čtenář seznámen s proble
matikou dorozumívání hmatovou cestou, 
její historií a současností (Braillovo písmo, 
Pichtův psací stroj), a s pomůckami a pří
stroji pro osoby se zrakovým postižením, 
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které jsou důležité pro jejich společenské 
uplatnění. Autorka zdůrazňuje, že rozvoj 
elektronické počítačové techniky od 90. let 
umožnil zavádění nových kompenzačních 
a reedukačních pomůcek a zkvalitnil celý 
servis služeb pro zlepšení kvality života 
zrakově postižených a že využívání mo
derních elektronických pomůcek se sta
lo neodmyslitelnou součástí edukačního 
procesu a pracovního uplatnění osob se 
zrakovým postižením. Velice cenná je ta 
část kapitoly, kde autorka stručně charak
terizuje celou řadu jak klasických tyflope
dických pomůcek, tak zejména současnou 
elektrotechnickou tyflotechniku včetně 
jejího fotografického vyobrazení. 

Poslední kapitola patří přípravě 
a vzdělávání budoucích učitelů na Slo-

Re ce nze 

vensku a zdůrazňuje nároky na tyflope
dagoga - jeho osobnostní předpoklady 
a nesení míry zodpovědnosti za vlastní 
chování a konání. 

Monografii lze doporučit nejen spe
ciálním pedagogům, pro které bude 
zajisté více než pouhou inspirací, ale 
i rodičům a jejich dětem se zrakovým 
postižením a v neposlední řadě také 
studentům pedagogických fakult jako 
aktuální studijní materiál, který ve své 
ucelené koncepci vychází z faktické zna
losti problematiky osob se zrakovým 
postižením a předkládá přirozeně pro
pojené výzkumné, odborné, teoretické 
a praktické poznatky z této oblasti. 

Jaromír Hublar 
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