
Doc. PhDr. Věra Pokorná (11.5.1939 - 31.8.2016) 

V letech 1957-1961 studovala psycho
logii, pedagogiku a speciální pedagogi
ku na Vysoké škole pedagogické v Praze 
(dnes PedF UK). Protože se roku 1961 
vdala za evangelického duchovního (poz
ději profesora biblistiky) Petra Pokorné
ho, nenašla místo odpovídající její kvali
fikaci a pracovala na katedře psychologie 
FF UK jako asistent-technik v oboru ex
perimentální psychologie a psychologie 
sportu. 

Až v roce 1968 byla povolána na Pe
dagogickou fakultu UK jako odborná 
asistentka. Promovala v roce 1969. Ve své 
diplomové práci srovnávala psychologic
ké, psychiatrické a neurologické diagnó

zy dětí s poruchami řeči. (Vedoucím její práce byl prof. Bohodar Dosužkov, žák Sig
munga Freuda, který tehdy mohl na čas působit jako vysokoškolský pedagog.) 

Za tzv. normalizace musela v roce 1972 fakultu opustit - s odůvodněním, že 
„vzhledem ke konstelaci její rodiny není zaručeno, že bude učit v duchu vědeckého 
světového názoru". Na čas pak přešla do Ústavu učňovského školství (kde tehdy ře
diteloval prof. Kahuda) a po třetí mateřské dovolené a krátkém učitelském působení 
v dyslektické třídě ZŠ na Pankráci se na osmnáct let stalo jejím pracovištěm i útoči
štěm pedagogicko-psychologického poradenství. Působila v pražských pedagogicko
-psychologických poradnách v Zahradním Města a na Žižkově (ředitel Dr. K líma). 
Tam získala cenné zkušenosti pro svou budoucí práci. 

V lednu 1990 byla Univerzitou Karlovou rehabilitována a nastoupila jako odborná asi
stentka nejdříve na katedru speciální pedagogiky Pedagogické fakutly UK, odkud v roce 
1993 přešla na katedru pedagogické a školní psychologie. Roku 1998 se habilitovala prací 
Specifické poruchy učení v systémovém pojetí: teorie, diagnostika a náprava, jejíž předběžná 
verze vyšla již roku 1997 a potom v dalších třech přepracovaných vydáních. O třináct let 
později - po zkušenostech z USA (trimestr v Pittsburghu 1992, tři trimestry v Princetonu 
v letech 2004-2005 a 2007) - publikovala monografii Vývojové poruchy učení v dětství 
a dospělosti, v níž zpřístupnila americký výzkum a metodologii tohoto šířeji pojatého pro
blému a také přidala oddíl o poruchách učení u dospělých. Napsala i dvě knížky s metodic
kými návody k nápravě vad učení. Většina jejích prací vyšla v nakladatelství Portál v Praze. 
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Vzpomínky 

Pro svou vědeckou práci našla inspiraci v objevu systémů v přírodě (H. Matura
na) i ve společnosti (C. Lévi-Strauss) a v charakteristice obecné povahy skutečnosti 
(N. Luhmann), což vše aplikovala na provázanost vztahů, v nichž žije dítě. Její zá
sadní článek k tomuto tématu vyšel v roce 2006 ve zvláštním čísle feuersteinovského 
Transsylvanian Journal oj Psychology. 

Zaujaly ji též metodologie nápravy poruch učení od rakouské psycholožky Bri
gitte Sindelar. Přeložila a pro český jazyk adaptovala přes tisíc stran jejích cvičení 
a pomůcek k vizuální, auditivní a prostorové diferenciaci a paměti (Psychodiagnos
tika, Bratislava - Brno, 2007). 

Již roku 1997 se v Jeruzalémě seznámila s teorií a metodikami kritického žáka 
francouzského psychologa Jeana Piageta - izraelského psychologa rumunského půvo
du Reuvena Feuersteina. Účastnila se jeho kurzů v Izraeli i v Evropě a začala s ním 
spolupracovat. On sám jí od konce devadesátých let posílal všechny své práce, včetně 
závažné monografie svého příbuzného S. Feuersteina o zprostředkovaném učení v Zá
konu a Prorocích (křesťanském Starém zákonu) a tanaitském židovství. Zásadní práci, 
kterou napsal v poslední verzi se svým synem rabbi R. Feuersteinen, prof. L. Palikem 
a Y. Randem, Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti přeložila do češti
ny (Karolinum, 2014). Touto široce pojatou výzkumnou činností a zprostředkováním 
jejích výsledků se u nás zasloužila o pochopení a prosazení Feuersteinovy metody, je
jíž základní pravidla jsou platná jak pro všechny děti, tak pro školu: děti musí vědět, 
k čemu získávané vědomosti a dovednosti potřebují, a škola musí děti od první třídy 
učit, jak si mají svoji práci samy plánovat a promýšlet. 

To již šestnáctý rok vedla čtrnáctidenní kurzy zprostředkovaného učení založené 
na Feuersteinových instrumentech. Na 500 stran jejích průvodních textů se stále po
užívá v Česku i na Slovensku. Těmito intenzivními kurzy, jichž se mohlo účastnit nej
výš 22 osob, prošlo za tu dobu přes tisíc účastníků. Byla to práce, která ji uspokojovala, 
a mezi účastníky kurzů - psychology, učiteli, vychovateli, nebo rodiči postižených dětí 
- se cítila šťastná. Formulovala za Feuersteinovy kolegy a žáky jeho doporučení na No
belovu cenu (skončil na 5. místě).

Feuersteinova metodika byla také jedním z hlavních impulzů v úsilí o prosazení 
školské inkluze do demokratických zemí. Doc. Pokorná byla členkou expertní skupiny 
pro realizaci Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Ona sama tento pro
ces chápala jako adaptaci celé společnosti na zahrnutí všech znevýhodněných občanů 
do jejích struktur. 

Písemný odkaz docentky Věry Pokorné, který nám zanechala, je ve čtyřech kni
hách, dvanácti článcích v odborných časopisech a tematických sbornících a v překladu 
čtyř knih. Kromě toho napsala desítky populárních článků a diskusních příspěvků. 
Svou první velkou práci Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování věnova
la svým učitelům a „všem rodičům, kteří prožívají zklamání a úzkost z budoucnosti 

•



svých dětí, a konečně dětem samým, které často čelí mnoha nedorozuměním, nepo
chopení, tlaku i represím". 

Z bibliografie V Pokorné a rodinného archivu sestavil Petr Pokorný 

Redakce Speciální pedagogiky si dovoluje k biografii zesnulé doc. PhDr. Věry Po
korné, kterou sestavil její manžel, profesor ThDr. Petr Pokorný, DrSc., připojit těchto 
několik řádků: Paní docentko Pokorná, vždy jsme se mohli spolehnout na Vaše odbor
né posudky psané se skutečnou znalostí věci, přitom objektivně a s taktem. Bez osob
ností, jako jste byla Vy, se žádný odborný časopis v českých poměrech nedá seriózně 
dělat. Vzpomínáme a - děkujeme! 
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