
HARČARÍKOVÁ, T. Pedagogika chorých a zdravotne oslabených. Brati
slava: IRIS, 2011. 146 s. ISBN 978-80-89238-58-3. 

Monografie Pedagogika chorých 
a zdravotne oslabených je publikací, 
která se věnuje doposud poměrně opo
míjené oblasti speciální pedagogiky. 
Edukací jedinců s tělesným a zdravot
ním postižením (pedagogika chorých 
a zdravotně oslabených) se zabývá speciál
něpedagogický podobor na Slovensku 
nazývaný „pedagogika telesne postihnu
tých" (v české terminologii častěji nalez
neme vžitý název „somatopedie"). Ter
mín „zdravotní postižení" je v současné 
době používán v širším významu, nicmé
ně v somatopedii mezi jedince se zdravot
ním postižením počítáme jedince (žáky) 
nemocné či zdravotně oslabené. Přestože 
s touto cílovou skupinou se v edukačním 
procesu setkává každý pedagog, odborná 
somatopedická literatura se častěji vě
nuje vymezení specifických potřeb žáků 
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s tělesným postižením. V této publikaci 
naopak nacházíme ucelený souhrn in
formací o možnostech a specifikách edu
kace nemocných, chronicky nemocných 
a zdravotně oslabených jedinců. 

Nemoc, ať je jakákoli, představuje 
zátěž a výrazně mění životní možnosti 
jedince. Není možné jednoznačně defi
novat vlivy nemoci s ohledem na široké 
spektrum stavů a proměnlivých situací. 
Autorka se pokusila nastínit šíři této pro
blematiky. Popisuje vliv nemoci na jedin
ce, charakterizuje sociální roli, kterou zís
kává nemocný člověk, vymezuje okruhy 
problémů, které nemoc do života lidí při
náší. V publikaci nalezneme přehlednou 
klasifikaci a kategorizaci nemocí, popis 
fází adaptace na nemoc, popis možných 
reakcí dětí či dospělých na vlastní nemoc 
a negativní důsledky nemoci. 



Velmi ocenu11, že autorka vřadila 
do pedagogické publikace kapitoly věnu
jící se tématům často tabuizovaným, a to 
otázkám vnímání smrti. Nalezneme zde 
kapitolu o vnímání smrti z pohledu dětí, 
s popisem fází, jakými děti při svém vý
voji procházejí, a toho, jak v určitém věku 
mohou porozumět konečnosti života. Jsou 
zde prezentovány výsledky výzkumných 
šetření, které řeší mýty o smrti, a uvedeny 
zkušenosti, jak lze s nevyléčitelně nemoc
nými dětmi a jejich rodiči komunikovat. 
Přestože se těmto tématům velmi často 
vyhýbáme, je potřeba si uvědomit, že ne
jen speciální pedagogové pracující ve ško
lách při nemocnicích, ale i pedagogové 
působící v běžných základních školách 
(tzv. v hlavním výchovně-vzdělávacím 
proudu) se mohou setkat s nevyléčitel
ně nemocnými žáky a tato témata musí 
umět s dětmi řešit. V monografii lze dále 
nalézt kapitoly o institucích, které posky
tují péči dětem nevyléčitelně nemocným. 
Jsou představeny možnosti paliativní 
péče, formy péče poskytované v dětském 
hospici. 

Zásadní téma však řeší především ka
pitola vymezující roli speciálních peda
gogů při edukaci nemocných dětí, včetně 
specifik edukace dětí nevyléčitelně ne
mocných. Autorka ze soustavy škol a škol
ských zařízení ve Slovenské republice vy
bírá mateřskou školu při zdravotnickém 
zařízení a základní školu při zdravotnic
kém zařízení (v českém prostředí nachá
zíme shodné instituce) a podrobně sezna
muje s realizací výchovně-vzdělávacího 
procesu v těchto institucích. Je popsána 
organizace dne, představeny činnosti 
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a edukační aktivity i možnosti spolupráce 
speciálního pedagoga s rodiči nemocných 
dětí v mateřské škole při zdravotnickém 
zařízení. Z publikace získáme informace 
o specifikách edukace v základní ško
le při zdravotnickém zařízení, počtech
žáků, organizaci vyučování a vzděláva
cích oblastech. V tabulkách je předložen
přehled rozpracování jednotlivých stát
ních vzdělávacích programů. Můžeme se
seznámit se čtyřmi možnými variantami
(A, B, C, D) rámcových učebních plánů
pro žáky nemocné a zdravotně oslabené.
Kapitola je doplněna výsledky výzkum
ného šetření, pomocí kterého byly získá
ny podrobné informace o edukaci dětí se
zdravotním oslabením ve zdravotnických
zařízeních na Slovensku.

Proč doporučit uvedenou monografii? 
Jak jsem uvedla již výše, nemáme k dis
pozici mnoho odborných pedagogických 
publikací, které by se takto podrobně vě
novaly specifickým potřebám nemocných 
dětí a popisu specifik při jejich eduka
ci. Nejen speciální pedagogové působící 
ve školách při nemocnicích, ale všichni 
pedagogové mají mezi žáky ty, kteří jsou 
chronicky nemocní či zdravotně osla
bení. Při vzdělávání těchto dětí musíme 
respektovat jejich specifické potřeby, uvě
domit si, jakou fyzickou a psychickou zá
těž jim nemoc přináší. Můžeme se setkat 
se situací, kdy budeme pracovat se žákem 
s progresivním, nevyléčitelným onemoc
něním. (,,A tady je každá rada drahá.") 
Můžeme si přát, aby takové situace nena
stávaly, ale pokud je budeme muset řešit, 
v této monografii lze nalézt cenné rady. 

Miroslava Javorská 
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