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Autoři Babál, Lezo a Vojtko před
kládají ve své publikaci Dejiny starostli
vosti o sluchovo a zrakovo postihnutých 
na Slovensku do roku 1939 vědecko-vý 
zkumnou analýzu historických prame
nů, jejíž snahou je soubornější pohled 
na dějiny péče o osoby s postižením 
zraku a sluchu v kontextu vývoje biolo
gického myšlení na konci 19. a počátku 
20. století.

Publikace obsahuje tři samostatné
části. V první z nich autoři popisují Deji
ny starostlivosti o hluchonemých (slucho
vo postihnutých) na Slovensku do roku 
1939. Slovo „popisuje" podle mého ná
zoru nejlépe vystihuje úvodní kapitolu, 
neboť zde autoři předkládají zejména 
přehled vzniku (a příp. zániku) jednot
livých ústavů a spolků hluchoněmých 
na Slovensku. V základním rámci se 
věnují také činnosti ústavů, ale bohužel 
postrádám hlubší zaměření na konkrét
ní metody a praktickou realizaci teh
dejšího vyučování hluchoněmých dětí. 
Právě vzdělávání neslyšících dětí je do
dnes velmi diskutovanou problematikou 
a bylo by zajisté obohacením předkláda
né dobové analýzy. 

Druhá část publikace nese název 
Historický pohl'ad na starostlivosť o zra
kovo postihnutých na Slovensku v období 
rokov 1918-1938. V této části se autoři 
hlouběji věnují tehdejším podmínkám 
vzdělávání zrakově postižených, které 

se od vzdělávání hluchoněmých lišily 
zejména počtem institucí. Jak je v textu 
uvedeno, kolem roku 1930 bylo na úze
mí Česka celkem sedm institucí pro zra
kově postižené, na Slovensku byly pouze 
dvě, a to ústav v Levoči a dětský domov 
se školou v Mukačevě. Ústředním té
matem druhé kapitoly je proto vývoj 
činnosti Československého štátneho 
ústavu pre slepcov v Levoči. Vzhledem 
k úzkému zaměření na činnost jedné 
instituce se dozvídáme mnoho konkrét
ních poznatků o celkovém zabezpečení 
ústavu, přijímání chovanců, vyučova
cím procesu a např. také o mimoškolní 
činnosti, která byla zabezpečována hned 
od vzniku ústavu. Závěrem druhé části 
autoři zmiňují tři významné osobnosti 
slovenské tyflopedie spjaté působením 
v ústavu v Levoči, čímž se text rozšiřuje 
o stručný přesah do dalšího období.

Poslední část předkládané publikace
Neslyšící a nevidomí ve světle eugenické
ho myšlení na počátku 20. století - dobo
vé zarámování se věnuje eugenickému 
hnutí od jeho úplných počátků. čtenář 
získává podrobné informace a histo
rické souvislosti o formování eugeniky 
jako samostatné vědní disciplíny, která 
se následně stala mj. východiskem hnutí 
za eugenickou sterilizaci. V souvislosti 
s tímto tématem nelze opomenout ně
mecké zákony rasové hygieny. Považuji 
však za smutné, že vzhledem k tématu 
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závěrečného oddílu se ve vztahu k oso
bám se smyslovým postižením dozví
dáme pouze jednu konkrétní informaci, 
a to počet, kolik jich bylo v období Třetí 
říše sterilizováno. 

Co říci závěrem k předložené pub
likaci? Vzhledem k deklarované snaze 
předložit soubornější pohled na dějiny 
péče o osoby s postižením zraku a sluchu 
v kontextu vývoje biologického myšlení 
na konci 19. a počátku 20. století postrá
dám hlubší tematické propojení stěžej-

ních kapitol (např. ukotvení zejména 
první kapitoly do širšího společenského 
kontextu, třetí kapitola viz výše). Součas
ně mi v publikaci chybí dobové fotografie 
a ilustrativní dokumenty pro dokreslení 
tehdejší situace. Pokud však odhlédneme 
od těchto připomínek, které jsou ovliv
něny mým osobním očekáváním, lze 
text jednoznačně považovat za zdařilý 
a přínosný pro teorii dějin speciální pe
dagogiky. 
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