
PedF UK, téma konference nepřilákalo 
tolik lékařů, v kolik organizátoři dou-
fali, přesto však i mezi řečníky byla 
celá řada v ý z n a m n ý c h o d b o r n í k ů . 
Stejně tak mezi posluchači převládali 
pedagogičtí pracovníci a studenti peda-

gogických oborů. Konference jisté přispěla 
k otevírání mnoha nepříjemných, ne však 
nedůležitých otázek, a může být dalším 
z kroků k oboustranné příjemnějšímu 
a přínosnějšímu kontaktu mezi lékaři 
a jejich pacienty s mentálním postižením. 

Anna Beránková 

Aktuálne zo stránok Efety 

Jednotlivé čísla Efety prinášajú podnetné 
vedecko-odborné štúdie, recenzie, správy 
a informácie. Druhé a tretie číslo vyšlo ako 
dvojčíslo, čo súvisí so zmenou vydavateľa 
a časovou stratou, ktorá s tým súvisela. Ju-
bilejný ročník prispel k viacerým zmenám 
v Efete: nový formát, nový vydavateľ. Obsah 
týchto čísiel je bohatý na vedecko-odborné 
štúdie a príspevky vo všetkých rubrikách, 
ktoré chcem čitateľovi stručne priblížiť. 

Dvojčíslo obsahuje tri vedecko-odborné 
štúdie. V prvej S. Mandzáková z PU v Pre-
šove pojednáva o charaktere sexuálneho 
správania osôb s mentálnym postihnu-
tím. Cez teoretický exkurz a autentické 
výpovede osôb s mentálnym postihnutím 
a odborného personálu poukazuje na 
špecifiká sexuality a partnerských vzťahov 
osôb s ľahkým, stredným a ťažkým men-
tálnym postihnutím. Prínosom štúdie sú 
prezentácie výsledkov zahraničných vý-
skumov v oblasti sexuálneho správania ľudí 
s mentálnym postihnutím. A. Škrábaková 
z Ambulancie klinickej logopédie v Nitre sa 
vo svojej štúdii zamerala na efektivitu fo-
nograforytmiky pri terapii zajakavosti. Na 

základe praktických skúseností a vlastného 
výskumu poukazuje na pozitívne výsledky 
využívania grafomotoriky v praxi. V tretej 
štúdii kolektív autorov (T. Dubayová, 
L. Hrebeňová, V. Straka) prezentuje vý-
sledky výskumu zameraného na skúmanie 
syndrómu vyhorenia u učiteľov 1. stupňa 
ZŠ a Š ZŠ. Autori zistili, že medzi učiteľmi 
obidvoch typov škôl sa prejavujú signifi-
kantně rozdiely, pričom dĺžka pedagogickej 
praxe nemá vplyv na vznik syndrómu 
vyhorenia u učiteľov. 

V rubrike Zo zahraničia sú prezentované 
dve štúdie. V prvej E. Feyerer z Inštitútu pre 
inkluzívnu pedagogiku pri Pedagogickej 
vysokej škole v Linzi poukazuje na vývoj 
edukácie od integrácie k inklúzii v strednej 
a východnej Európe. Prínosom štúdie sú 
skúsenosti z jednotlivých krajín, ktoré autor 
prezentuje. V druhej štúdii E. Martonová 
z Elteho univerzity v Budapešti poukazuje 
na vplyv stimulačného programu na spo-
luprácu učiteľa a špeciálneho pedagóga 
v inkluzívnej škole. Autorka prezentuje vý-
sledky výskumu a poukazuje, že inkluzívne 
vzdelávanie by nemali realizovať učitelia, 
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ktorí z rozličných dôvodov zaujímajú ne-
gatívne postoje k integrácii. 

V rubrike Z praxe M. Tokovská pojed-
náva o demencii ako špecifickom ochorení 
sénia. Autorka charakterizuje jednotlivé 
druhy demencie, ich diagnostiku a lieč-
bu, poukazuje na dôsledky kognitívnych 
porúch. 

V rubrike Priekopníci starostlivosti o ľudí 
s postihnutím je predstavené životné dielo 
PaedDr. Prisky Kôrtvélyesiovej z príležitosti 
jej životného jubilea, jubilantka pôsobila 
v službách SŠLV 40 rokov. 

V rubrike Informujeme vás je predsta-
vená 20-ročná história Múzea špeciálneho 
školstva v Levoči a reakcia V. Pokornej na 
článok J. Farkašovej. 

Toto dvojčíslo obsahuje recenzie 8 publi-
kácií, ktoré odrážajú aktuálne témy a trendy 
v oblasti starostlivosti o ľudí s postihnutím 
a v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Štvrté číslo Efety obsahuje jednu vedec-
kú štúdiu A. Kerekrétiovej a M. Giablovej 
z UK v Bratislave. Autorky pojednávajú 
o percepčnom hodnotení reči ako kon-
troverznej metodológie a poukazujú na jej 
limity. Snahou autoriek je vytvorenie jed-
notnej metodológie v oblastiach zberu dát, 
zaznamenávania, analýzy a interpretácie 
vyhodnotených dát a výsledkov. 

V rubrike Z praxe E. Žovinec a Z. Babu-
lincová z UKF v Nitre prezentujú vlastné 
postrehy z absolvovania základného kurzu 
programu Inštrumentálneho obohaco-
vania podľa R. Feuersteina, ktorý viedla 
doc. PhDr. Věra Pokorná. V rubrike Zo 
zahraničia sú prezentované dve štúdie. 

V prvej J. Horvath z Akadémie liečebnej 
pedagogiky v Augsburgu pojednáva o špe-
ciálnom pedagógovi v škole vzhľadom na 
inkluzívnu edukáciu v Nemecku a zamýšľa 
sa nad tým, či je špeciálny pedagóg v škole 
prebytočný, alebo naopak rozhoduje o jej 
ďalšom smerovaní. A. Peutelschmiedová 
z UP v Olomouci pojednáva o tom, či 
sú logopédi dostatočne pripravovaní na 
spoluprácu s rodinou pri terapii narušenej 
komunikačnej schopnosti niektorého člena 
rodinného spoločenstva. Štúdia je prehľa-
dom najvýznamnejších logopedických 
publikácií, dostupných u nás za posledných 
50 rokov (1956-2006). Autorka stručne 
poukazuje na význam každej publikácie 
a analyzuje jej obsah vo vzťahu k príprave 
logopédov na spoluprácu s rodičmi. Štúdia 
je z tohto aspektu zaujímavá a podnetná. 

V rubrike Priekopníci starostlivosti o ľudí 
s postihnutím je predstavené životné dielo 
PhDr. Anny Borešovej z príležitosti jej ži-
votného jubilea. F. Klein v rozsiahlej štúdii 
prezentuje a analyzuje niektoré myšlienky 
Janusza Korczaka. 

Rubrika Informujeme vás obsahuje kro-
niku 2010, v ktorej A. Borešová pripomína 
výročia zo života významných osobností 
a inštitúcií v oblasti starostlivosti o ľudí 
s postihnutím v SR. 

Autori 8 recenzií prinášajú kritické 
pohľady na najnovšie publikácie v SR, ČR 
a Nemecku. 

Verím, že prezentované štúdie, príspevky, 
recenzie, správy a informácie budú pre 
českého čitateľa podnetné a inšpiratívne. 

Nadá Bizová 


