
Aktuálne o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím 

Vedecko-odborný časopis Efeta v čísle 
4/2009 prináša viacero podnetných štúdií 
teoretického a empirického charakteru. 
Číslo prináša program medzinárodnej 
vedeckej konferencie Transdisciplinárne 
aspekty inkluzívnej pedagogiky konanej 
8.-9. apríla 2010 v Kongresovom centre 
SAV Smolenice. Vedeckí garanti konfe-
rencie predniesli hlavné referáty na témy: 
prof. PhDr. Viktor Lechtá, PhD. - Komuni-
kácia ako jeden z determinujúcich faktorov 
inkluzívnej edukácie, prof. PhDr. Ladislav 
Požár, PhD. - Psychologické aspekty in-
kluzívnej edukácie, prof. PhD. Annette 
Leonhardt - Rodičia detí s postihnutím, 
narušením a ohrozením verzus inkluzívna 
edukácia, prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 
- Legislatívne ošetrenie inkluzívnej eduká-
cie. Komparatívna analýza, prof. PhD. Pé-
ter Zászkaliczky - Perspektívy filozofie 
inkluzívnej edukácie pre 21. storočie. S re-
ferátmi vystúpili ďalší významní odbor-
níci z Čiech, Rakúska, Nemecka, Poľska, 
Maďarska a Slovenska. 

Pozornosť čitateľa upriamime na niek-
toré štúdie z aktuálneho čísla. 

Jana Marková z katedry logopédie UK 
v Bratislave prostredníctvom prípadovej 
štúdie 55-ročného muža s (Brocovou) 
afáziou ťažkého stupňa a ťažkou pravo-
strannou hemiparézou podrobne analy-
zuje jazykové deficity a neplynulosti reči. 
Autorka štatisticky vyhodnocuje výskyt 
jednotlivých typov viet a interpretuje ich 
na základe viacerých teórii. 

Zaujímavú štúdiu, v ktorej sprostred-
kováva teoretické a praktické poznatky 
z videotréningu komunikácie, prezentuje 
Barbora Kováčová z Trnavskej univerzity. 
Prezentované prepisy rozhovorov pouka-
zujú na najčastejšie chyby v komunikácii 
pri výchove dieťaťa s postihnutím, ako aj 
dieťaťa bez postihnutia. Metóda videotré-
ningu síce nie je nová, ale zatiaľ v našom 
prostredí málo používaná a vzhľadom 
k narastajúcim problémom vo výchove aj 
perspektívna. 

Empirické poznatky z oblasti vzdeláva-
nia detí s mentálnym postihnutím prezen-
tuje Stanislava Mandzáková z Prešovskej 
univerzity. Autorka skúmala závislosť 
motivácie žiakov s ťažkým mentálnym 
postihnutím od edukačného štýlu učiteľa 
z hľadiska miery direktivity. Výskumu sa 
zúčastnilo 36 žiakov ŠZŠ s priemerným 
vekom 11 rokov. Z analýzy 28 vyučovacích 
hodín, odučených 7 učiteľmi s viacročnou 
pedagogickou praxou vyplynulo, že čím je 
učiteľ indirektívnejší, tým viac motivač-
ných prvkov na vyučovaní využíva. 

Sondou do sociálnej adjustácie mládeže 
s poruchou sluchu je empirická štúdia 
Romana Vojtechovského z Centra kultúry 
Nepočujúcich Myslím v Bratislave. Autor 
u 42 respondentov vo veku 18-30 rokov 
(24 žien, 18 mužov) zisťoval sociálnu 
adjustáciu v pracovnom prostredí (dĺžka 
obdobia získania prvého zamestnania po 
ukončení štúdia, spokojnosť so zamestna-
ním a pracovným kolektívom), participáciu 



v komunite ľudí so sluchovým postihnu-
tím a postoje k životu sťaženému poru-
chou sluchu. Respondenti vo výskumnom 
súbore boli rozdelení do 5 kategórií podľa 
kombinácie typu škôl (ŠZŠ, ŠSŠ, ZŠ a SŠ 
bežného typu), ktoré absolvovali. Z vý-
sledkov prieskumu realizovaného dotazní-
kovou metódou vyplynulo, že respondenti, 
ktorí absolvovali aspoň jeden typ školy 
v inkluzívnom prostredí, preukázali v po-
rovnaní s respondenti zo špeciálnych škôl 
lepšie výsledky v sledovaných kategóriách 
sociálnej adjustácie. Podľa výsledkov 
prieskumu väčšina respondentov zís-
kala prvé zamestnanie do 1 mesiaca po 
ukončení štúdia, je spokojná so svojím 
zamestnaním a pracovným kolektívom 
a stretáva sa s komunitou ľudi s rovnakým 
postihnutím. Pri postojoch k životu 31 % 
respondentov uviedlo, že sú spokojní so 
svojím stavom a 26,2 % poukázalo na ko-
munikačnú bariéru, pričom dominovali 
respondenti zo segregovaného školského 
prostredia. Ako autor v závere uviedol, 
až dve tretiny skúmaných respondentov 
majú negatívne postoje k životu. Aj keď 
prieskumu možno vyčítať menšie nedo-
statky (14 zo 42 respondentov sú vysoko-
školskí študenti a preto sa nevyjadrovali 
k otázkam o zamestnaní), prezentované 
výsledky sú podnetné. 

O etickej dimenzii špeciálnej a liečebnej 
pedagogiky pojednáva Ferdinand Klein, 
hostujúci profesor na Fakulte liečebnej 
pedagogiky E. Loranda v Budapešti 
a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 
Autor erudovane predostiera predmetné 

etické problémy súčasnosti a poukazuje 
na ich teoretickú bázu, pričom podáva to 
pútavou formou, o čom svedčia aj nadpisy 
niektorých textov: Diagnóza času, Orien-
tačná sirota hľadá pramene dobra, Vnímať 
iných ľudí srdcom a pomáhať im a pod. 
Hoci v súčasnosti nikto z odbornej verej-
nosti nepochybuje o práve nenarodeného 
dieťaťa s postihnutím na život a o ďalších 
právach ľudí s postihnutím, prezentovaná 
teoretická štúdia je povzbudením a pozva-
ním k ďalšiemu pozitívnemu uvažovaniu 
nad nastolenou problematikou. 

V rubrike Zo zahraničia je prezentovaná 
teoretická štúdia Aleny Ríhovej z Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Autorka 
poukazuje na teóriu a prax logopedickej 
intervencie u ľudí s poruchou autistického 
spektra. Štúdia poukazuje na špecifiká 
a zásady intervencie a v rámci nej opisuje 
postavenie alternatívnej a augmentatívnej 
komunikácie. 

V rubrike Priekopníci starostlivosti o ľudí 
s postihnutím editor časopisu Viktor Lech-
tá pripomína odborný časopis Špeciálna 
pedagogika, ktorý vychádzal pravidelne 
2-krát ročne od roku 1973 do 1988. 
Časopis redigoval prof. PhDr. Štefan Va-
šek, CSc. V čísle je publikovaný nekrológ 
PaedDr. Juraja Mráza, bývalého riaditeľa 
školy pre zrakovo postihnutých v Levoči. 

V rubrike recenzie sú predstavené 
3 publikácie z nemeckého prostredia: 
Dabeisein íst nicht alles. Inklusion und 
Zusammenleben im Kindergarten/Byť 
prítomný nestačí - Inklúzia a spoločný 
život v materskej škole - M. Kreuzer, 

m 



B. Ytterhus (ed.), Múnchen-Basel, 2008; 
Standards der sonderpädagogischen Fôr-
derunglŠtandardy špeciálnopedagogickej 
starostlivosti - F.B. Wember, St. Prändl 
(ed.), Múnchen-Basel, 2009; Behinderung 
und anerkennung/ Postihnutie a uznanie 
- M. Dederich, W. Jantzen, 2009. Zo 
slovenského prostredia je prezentovaná 
publikácia Osobná asistencia: teória a prax 
od A. Madunovej a M. Duračinskej. Za-
ujímavou a z odborného hľadiska menej 
obvyklou je publikácia V. Bartoníčkovej 

a A. Dvoŕákovej s názvom Cesta z mlčení 
(Portál, 2009) . Publikácia je osobnou 
výpoveďou bývalej letušky (V. Bartoníč-
kovej) o prekonaní straty reči po cievnej 
mozgovej príhode. Autentický príbeh 
ponúka odborné poznatky ako aj podnety 
o uvažovaní nad vlastnou spiritualitou. 

Verím, že prezentované štúdie, recenzie, 
ako aj iné odborné informácie zverejnené 
v čísle 4/2009 odborného časopisu Efeta, 
budú podnetné a prínosné pre českého 
čitateľa. 

Nad'a Bizová 

Ústav speciálné pedagogických studií 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

si Vás dovoluje pozvat na 

XI I . MEZINÁRODNÍ KONFERENCI 
k problematice osob se specifickými potřebami 

a 
V I I . MEZINÁRODNÍ D R A M A T E R A P E U T I C K O U KONFERENCI 

na téma: 
Teorie pro praxi, praxe pro teorii 

Probéhnou v termínu: 2.-3. 3. 2011 v prostorách Regionálního centra Olomouc a dalších 
partnerských pracovištích ÚSS PdF UP Olomouc. 
- Termín pro odevzdání abstrakt 10. 12. 2010 
- Termín pro odevzdáni referátů 28. 1. 2011 

Pro informace se obracejte na 
SEKRETARIÁT KONFERENCE 

prof. PhDr. PaedDr Miloň Potméšil, Ph D 
Ústav speciálnépedagogických studií. Pedagogická fakulta UP 

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
tel. 585 635 334, e-mail: mvpotmesil@gmail.com  

nebo: 
Ludmila Vašková, Konferenční servis UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc 

tel. 58 563 1054, fax: 58 522 2802, e-mail: ludmila.vaskova@upol.cz 
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