
zkušené a hlavně odolné proti projevům dětí, kterým bylo dosud 
vše dovoleno a nyní se musejí podřídit režimu školy. Osnovy jsou 
vypracovány v jedné rovině, i když nikdy si všichni žáci a koneč 
ně i lidé dospělého věku — nemohou být rovni. Víme, že řada-
těchto osnov je vypracována na vybraném vzorku žáků, větši-
nou vyšší inteligence, ale přitom se očekávají stejné výkony 
u ostatních žáků z nestejného prostředí a tedy i nestejného inte-
ligenčního kvocientu. Dala by se vyjmenovat ještě řada dalších 
příčin, podílejících se na poruchách adaptace žáků prvních tříd 
základních škol a proto tam, kde se dítě nezapojí ihned „do řady" 
a má poruchy adaptace, není možno vidět jen organickou příčinu. 
Bylo by to zjednodušením celého, nazírání na tento problém, kte-
rý se rozrostl do značných rozměrů a vyžaduje společné řešení 
všech zainteresovaných složek, tedy pedagogů, pediatrů, psycho-
logů či sociologů, ale také lidosprávy a široké veřejnosti, pře-
devším však rodičů těchto dětí. Při zavádění nových školních re-
forem by měli být v mnohem větší míře než dosud zapojeni i pe-
riferní pracovníci, kteří se přímo podílejí na vyučovacím procesu 
a znají tedy problematiku nastupujících žáků z „prvé linie". Tak 
by mohly odpadnout ty nesrovnalosti, které se často objevují 
a spíše uškodí než prospějí malým dětem, nastupujícím do prv-
ních tříd základních škol! 

Vyučovací zásady a jejich užití ve speciálních školách 
v Polsku 

Irena Stawowy-Wojnarowska, lósej Krosny 

Zásady jsou normami Jednáni, které je považováno za závazné. Vznikají 
z obecné přijatých tvrzeni vztahujících se k podstatným faktům a stanovuji 
metody postupu. 

Czeslaw Kuplslewlcz uvádí: „. . . vyučovací zásady slouží realizaci vše-
obecných cílů výuky a Jsou závazné pro práci škol různých typů a stupňů 
v oblastech různých vzdělávacích předmětů".1 

Jak vyplývá z této citace, jsou závazné 1 pro vzděláváni postižených osob 
ve speciálních školách. Otton Llpkowskl uvádí, že: „. . . zásady a metody sta-
novené v obecné pedagogice jsou plně akceptovány a realizovány 1 v peda-
gogice speciální. Všeobecné pokyny jsou však doplněny o speciální úkoly 
podle potřeb speciální činnosti."2 Přizpůsobení zásad obecné pedagogiky 
k „úkolům a potřebám činnosti ve speciální pedagogice"2 má na zřeteli ná-
pravu poruch a odchylek od normy u postižených žáků ve vyučovacím 
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procesu. To ovšem svým způsobem také vyplývá z obecných pedagogických 
zásad, zejména ze zásady přiměřenosti. 

Problematika vyučovacích zásad bude v tomto článku uvažována na zá-
kladě zásad, které formuloval Wlncent Okón.3 Tento autor stanoví následující 
pedagogické zásady: 

1. z. soustavnosti 
2. z. názornosti 
3. z. samostatnosti 
4. z. spojeni teorie s praxí 
5. z. efektivnosti 
6. z. přiměřenosti 
7. z. spojení individualizace a socializace 

Pozn. překl.: U nás se obvykle uvádějí tyto vyučovací zásady: 
— Kořínek M. uvádí: 1. z. názornosti, 1. z. uvědomělosti a aktivity žáků, 

3. z. soustavnosti, 4. z. přiměřenosti, 5. z. trvalosti 4a) 
— Velikanič, J. a kol. uvádí navíc Ještě 6. z. výchovnosti vyučování4b) 
— Chlup, O. uváděl: 1. z. názornosti, 2. z. uvědomělosti a aktivity, 3. z. sou-
stavnosti, 4. z. přiměřenosti a individuálního přístupu, 5. z. trvalostl4c) 
— sovětská pedagogika uvádí: z. názornosti, 2. z. uvědomělosti a aktivity, 
3. z. přístupnosti a přiměřenosti, 4. z. soustavnosti a postupnosti, 5. z. trva-
losti, 6. z. spojeni teorie s praxí, 7. z. vědeckosti4d) 

Zásada soustavnosti 

Uvedeni této zásady vyžaduje především vymezení termínu „soustava". Pod 
tímto termínem máme na mysli podle R. Gibsona „integrovaný celek vzájem-
ně se odlišujících součástí , určených ke společnému plněni zadané funkce" . 5 

Základní části tohoto celku nemusejí být jednotné; ale musejí být nicméně 
potřebné k realizaci žádané funkce soustavy. Didaktickým systémem ve 
speciálním vzdělávání budeme nazývat obdobně jako v obecném vzděláváni 
soubor základních znalostí závazných pro učitele, žáky, obsah vzdělávání 
i školní zařízení. Všichni tito činitelé musejí respektovat plnění uvedených 
cílů v kolektivní i individuální činnosti. 

Na základě takto vymezeného pojmu „soustava" ve speciálním vzděláváni 
se počitá zásada soustavnosti zároveň s obsahem vzděláváni k základním 
principům speciálního vzděláváni. 

Využíváni zásady soustavnosti v osnovách je vázáno na struktury vědo-
mosti, dovedností a návyků, které je žák povinen zvládnout. Dodržování 
této zásady spočívá především na autorech učebních osnov. 

Osnovy využívané v Polsku při speciálním vzděláváni stanoví výchoz! body 
a obsah vyučování v jednotlivých předmětech, řídi práci učitele i žáka. 
Učitel však naplňuje osnovy, stanoví okruh vědomostí a dovedností, které 
si žák musí osvojit. Učitel přizpůsobuje tematiku vyučování úrovni dané 
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třfdy, je j ím Individuálním potřebám a možnostem, zároveň 1 potřebám kolek-
tivním a společenským, 1 aktuálním událostem. 

Při stanovení vědomostí, které sl žáci maji nově osvojit, je třeba vycházet 
z vědomostí jíž osvojených. Nové vědomosti, dovednosti a návyky je třeba 
spojovat se znalostmi již osvojenými a postupně je doplňovat a využívat při 
osvojování nové látky. 

Graficky je to možno znázornit následovně: 

[a] [b] [c] [d] . . . atd. 
přičemž a, b, c, d představují nová témata. 

Při připravování pracovního plánu výuky pro realizaci v dané třídě musí 
učitel brát v úvahu následující činitele: 
— cíl a obsah osnov, je j ích soustavu a strukturu, lišící se v jednotlivých 

předmětech 
— věk žáků, druh a stupně je j ich postižení vzhledem k možnostem učení 
— časový interval určený k realizaci určité tematiky v jednotlivých před-

mětech 
— podmínky, v nichž bude program realizován, včetně prostředí, v němž 

žáci žiji ve školní i mimoškolní době, podíl školy a didaktických pro-
středků, lokální podmínky školy atd. 

Například mentálně postižení žáci maji snížený rozvoj Intelektu, musejí 
mít proto vyučovací látku rozdělenou na menší etapy a čas k osvojení této 
látky musí být odpovídajícím způsobem prodloužený. Přizpůsobování jednot-
livých etap plánu potřebám a možnostem neslyšících vyžaduje takový výběr 
a uspořádání plánů, aby byly vhodné pro výuku náhradní komunikační ces-
tou, kde sluch je nahrazován zrakem a hmatem. 

Při připravování analýzy tohoto materiálu pro dlouhodobě nemocné je 
třeba mít na paměti, aby realizace přispívala k sebedůvěře dítěte a příznivě 
ovlivňovala proces léčení. 

Žák, který se seznamuje se soustavně uspořádanou učební látkou, má 
ulehčenou práci. Takto osvojené vědomosti a dovednosti může lépe v praxi 
využívat. 

Požadavek, aby byly vědomosti soustavně uspořádány, se netýká Jen 
jednoho předmětu nebo jeho části . Tento princip je třeba v různých aspektech 
aplikovat v hodinách všech předmětů s využitím mezipředmětových vztahů. 
Tyto vazby musejí být velmi těsné; čím lépe se podaří dodržet tento požada-
vek, tím rychle j i se budou postižení žáci učit a své poznatky komplexněji 
využívat. 

Zásada soustavností se vztahuje i na proces výuky. Obsah výuky má být 
zpracován podle této zásady. Tematika probraná v jedné vyučovací hodině 
mé být rozdělena na části, které Je nutno realizovat ve vzájemné návaznosti. 
Učitel musí plánovat způsob probránf jednotlivých částí hodiny. Během ho-
diny sleduje žáky a podle situace přizpůsobuje průběh hodiny. 
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Při koncipováni hodiny musí mít na zřeteli zejména perspektivu děti — co 
nejlepší rehabilitaci . Zvláštní význam má zaměření pozornosti žáků na vzá-
jemné souvislosti mezi již probranými fakty na různorodost vzájemných 
vztahů, časové návaznosti, kvantitativní výsledky, skutkové a příčinné pod-
staty poznávaných jevů atd. 

Využívání zásady soustavnosti ovlivňuje rozhodujícím způsobem výsledky 
speciálního vzděláváni postižených osob. Proces vyučováni a učeni je vlastně 
složen ze vzájemně souvisejících poznatků. Nedostatečné využíváni těchto 
souvislostí v soustavě poznatků dezorganlzuje proces učeni. 

Zásada názornosti 

Zásada názornosti je jedna z nejstaršlch vyučovacích zásad. Již v XVII. sto-
letí Ji formuloval Jan Amos Komenský. Tato zásada představuje soubor norem, 
vyučovacích postupů „vyplývajících ze správně řízeného vyučovacího procesu 
týkajícího se věcného poznáváni na základě pozorováni, myšlení a zkušeností 
na cestě od konkrétního k abstraktnímu." 6 

Respektování této zásady usnadni žákům poznáni na základě bezprostřed-
ní zkušenosti nebo na základě názorných modelů, obrazů, výkresů atd., čili 
na základě využiti názorných pomůcek. 

Způsoby aplikace této zásady jsou závislé na řadě Činitelů. Mezi nejvýznarn-
nější činitele patři: 

— druh a stupeň poruchy nebo odchylky od normy běžného vyučovacího 
procesu. Jinak probíhá proces poznáni u nevidomých — opírající se pře-
devším o vjemy sluchové a hmatové; j inak u mentálně postižených — kde 
je nutno především pomalejší tempo výuky. U žáků dlohodobě nemocných 
se poznávací procesy mohou opírat Jen o pomoc při učeni, protože chybí 
možnosti poznávání v návaznosti na přirozené situace. 

— věk žáků a je j ich zkušenosti. Postižení žáci také procházejí různými 
fázemi vývoje. V některých případech jsou tytéž jako u žáků škol běž-
ného typu, avšak u mentálně postižených žáků trvají jednotlivá vývojová 
období déle a často se na určité fázi zastavuji. Při organizaci poznáva-
cích procesů je třeba přizpůsobit tyto činnosti a je j ich nároky mentálnímu 
věku žáků. 

— zkušenosti žáků. Soudy, zobecnění nebo vztahy žáků k nově poznávaným 
faktům jsou závislé na dosavadních zkušenostech. To se vztahuje též na 
vyučováni postižených žáků. Zkušenosti žáků Je třeba využívat v pozná-
vacích procesech, odvolávat se na ně a spojovat je s nově poznávanými 
fakty. 

Využíváni zásady názornosti může mít v podstatě dvojí postup. Je možno 
vyjít od konkrétních příkladů a postupně dojít k obecným závěrům. Nebo je 
možno vycházet ze zobecněného pojmu a za použiti konkrétních příkladů je j 
ilustrovat, což rovněž přispívá k dobrému osvojeni učební látky. 
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Při využíváni zásady názornosti ve speciálním vzdělávání je třeba zvláště 
brát zřetel na tyto momenty: 

1. V poznávacím procesu je třeba využit neporušených poznávacích a fy-
zických funkcí — u nevidomých hmatu, u neslyšících zraku atd. do té míry, 
pokud je možno porušenou funkci zachovalými funkcemi kompenzovat. 

2. V poznávacích procesech využít i těch minimálních zbytků postižených 
funkcí s cílem zlepšováni této funkce. Např. zbytky sluchu u neslyšících 
a dětí se zbytky sluchu, způsob myšlení u mentálně retardovaných, zbytků 
zraku u dětí se zbytky zraku, využití částečných pohybových schpností u žá-
ků s postižením dolních končetin atd. 
Zde maji autoři na mysli princip reedukace (pozn. překladatele) 

3. NejvýhodnějšI Je, aby poznávací proces začínal vždy, pokud je to jen 
trochu možné, od bezprostředního poznáni dané skutečnosti nebo situace, 
např. pokud žáci nebyli nikdy v zemědělském hospodářství, Je třeba začínat 
práci vycházkou do takového hospodářství. 

4. Poznatky žáků je třeba zaměřovat k zásadním charakterist ickým vlast-
nostem poznávaných předmětů nebo situací. 

5. Zaměření poznatků žáků na vzájemné vztahy jednotlivých částí výuky 
poznávaných skutečností nebo situací zároveň s ohledem na různorodost 
těchto vztahů, na časové návaznosti, kvantitativní výsledky, věcné souvis-
losti atd. Tato zásada souvisí velmi úzce se zásadou soustavnosti. Nejvýhod-
nějšI je připravovat situace, v nichž může postižený žák vnímat charakte-
ristické vlastnosti poznávaných předmětů nebo situací nejdříve nepostiženými 
receptory a následovné poznáváni bude doplněno využíváním zbývajících 
postižených schopností. 

Zásada samostatnosti 

Jedním ze základních cílů speciální výchovy a vzdělávání je příprava po-
stižených žáků k co nejsamostatnějšímu životu. 

Snaha po samostatnosti Je přirozená vlastnost člověka. Už od dětství každý 
člověk usiluje o dosažení samostatného řešení úkolů. U postižených dětí 
naráží tato snaha na řadu omezení vyplývajících z Jejich postižení. Často se 
vyskytuje přetěžování těchto dětí. Je nutno mít vždy na zřeteli reálné mož-
nosti postižených dětí a umožnit jim samostatnou práci . Samostatnost posti-
žených žáků se rozviji zadáním přiměřených úkolů. Při tom schopnost samo-
statné svědomité práce žáka Je závislá na vhodném výběru metod a prostřed-
ků činností aplikovaných při výkladu a osvojování nové látky. 

Postižené dítě je unavltelnější zvláště při osvojováni obtížné látky. Pokud 
obdrží příliš obtížný úkol, ztrácí zájem o práci. Velmi důležitou věcí je vy-
tvoření příznivé pracovní atmosféry, vytvořeni pocitu bezpečí, zároveň s vý-
razem uznáni. Navíc je třeba zdůraznit, že zvláště pro menší děti má mimo-
řádný význam úspěch dosažený samostatně. 

Cílem vzdělávání člověka je schopnost samostatného myšlení, činnosti 
a uskutečňováni rozhodnutí, a proto je třeba už od nejrannějš ího věku mu 
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zadávat úkoly, které může a musí samostatně řešit. Podobné je to u posti-
ženého dítěte. Samostatné řešeni úloh budí u těchto děti víru ve vlastni sily 
a možnosti, umožňuje si uvědomit vlastní hodnoty, budí radost z dosaženého 
úspěchu a zároveň je kladnou motivací pro další činnost. V souvislosti s tím 
je možno žákům postupně zadávat složitější úkoly. 

Charakteristické pro zásadu samostatnosti jsou následující požadavky: 

— předkládat žákům úkoly přizpůsobené je j ich potencionálním možnostem 
— důkladné naplánováni a příprava daného způsobu práce. Nejdříve učitel 

zároveň se žákem upřesní plán práce, pak se žák postupně učl plánovat 
samostatně práci 

— každá práce, kterou žák vykoná, mu má umožňovat vlastni kontrolu. 
Předpokladem k tomu je, že žák může konfrontovat efekt své práce 
s je j ím cílem a plánem. Zároveň má mít možnost se zamyslet nad příči-
nami odchylek od plánu nebo nad těžkostmi, na které narazil při zpraco-
vávání úkolu. 2ák sám musí rozhodnout, zda práci vykonal správně nebo 
zda je potřeba jl opravit. 

— je žádoucí zdůrazňovat i minimální úspěchy žáka ve všech etapách práce. 

Zásada spojeni teorie s praxí 

Zásada spojeni teorie s praxi potvrzuje, že získané vědomosti je třeba 
spojovat s praktickou činností člověka. 

Využiti této zásady znamená spojovat poznáváni s činností; plánováním 
a vykonáváním různorodých činností, vyplývajících z realizace tematiky, učeni 
zacházet samostatně s jednoduchým nářadím a nástroj i . 

Při realizováni této zásady je třeba mít na mysli duševní i fyzický rozvoj 
postižených žáků. Shodně s touto zásadou je potřeba nově osvojené vědo-
mosti využívat v praxi v nových situacích. 

V Polsku se otázkami spojeni teorie s praxi zabýval K. Lech.7 Shodně 
s jeho výzkumy je možno na tyto vztahy nahlížet následujícím způsobem: 

1. Pro zvětšující se dynamiku poznávacích procesů žáků je třeba vytvářet 
takové situace, ve kterých partie s obsahem zaměřeným na praxi, spojují-
cí se s obdobně zaměřeným myšlením, se budou organicky spojovat s par-
tiemi zaměřenými teoreticky a s rozvojem teoretického myšlení. Zácl musejí 
přecházet od myšlení konkrétně praktického k myšleni abstraktně teoretic-
kému. 

2. Proces výuky je třeba organizovat tak, aby vědomosti, které si žáci 
osvojují, byly spojeny v organické struktury, které usnadni je j ich využiti 
v praxi i osvojováni dalších poznatků. 

3. Vytvářeni situací, v nichž otázky technické budou objasněné na základě 
matematiky, přírodních věd a techniky. 

4. Učeni spojením činnosti s poznáním. Vykonávání různých prací navazují-
cích na obsah výuky, a na tomto základě získání nových vědomostí. Před-
pokladem dobré práce je i rozvoj dovedností manuálních, včetně sebeobsluhy 

5 6 

S P E C I A L N I P E D A G O G I K A C . 2 , R O C . 1 9 9 0 — 9 1 



Při přizpůsobování těchto zásad speciálnímu vzdělání ]e třeba mít na zřete-
li: 

— shodně s tématy osnov spojovat poznávací procesy s praktickou činností 
— opírat seznamování žáků s novými poznatky především o nepostižené 

schopnosti fyzické a psychické 
— do poznávacích procesů postupně zapojovat i minimální zbytky postiže-

ných smyslů 
— opravovat a korigovat postižené a dosud nedbcvičené schopnosti psychic-

ké i fyzické. 

Osvojování kompenzačních dovedností, zlepšování a korigován! postižených 
schopnosti psychických i fyzických nejsnáze probíhá ve správně řízené a or-
ganizované činnosti, jedině při vykonávání konkrétních činností může si žák 
osvojit dovednosti potřebné ke kompenzaci — např. sluchově postižení se 
učí odezírat, žák po amputaci se učí užívat protézy atd. 

Zlepšování činnosti postižených funkci se děje speciálními cvičeními růz-
ného druhu podle typu a stupně postižení. Je to sled různých praktických 
činností, např. správně se učí mluvit žáci s poruchami řeči ; mentálně po-
stižení se učí správnému hodnoceni situace, žáci s narušením očních pohybů 
se učí dovednosti spojování očních pohybů se zrakovým vnímáním. 

Zdokonalovat vnímání postižených smyslů je možno jen dlouhodobým cvi-
čením. jen dlouhodobým cvičením lze naučit sluchově postižené dítě mluvené 
řeči, obdobně i dítě dlouhodobě nemocné po delší době léčeni je možno učit 
chodit postupně, dlouhodobým cvičením atd. 

Praktické využívání nabytých vědomosti umožňuje i j e j ich rozšiřování 
a prohlubování porozumění. Žák využívající nové vědomosti v praxi se touto 
cestou dostává k novým poznatkům, souvisejícím s praktickou činnosti. Jsou 
to obvykle dva druhy znalosti: 

— znalosti týkající se technické stránky využívání vědomostí v praxi, spojené 
se způsobem organizace práce 

— znalosti, které žák potřebuje k vlastnímu osvojení speciálních dovednosti, 
např. zvládnuti techniky dlouhé hole pro nevidomé, způsob obsluhy a vy-
užívání sluchadel u sluchově postižených. 

Využíváni zásady spojeni teorie s praxí má dalekosáhlý význam ve vzdělá-
vání postižených žáků. Tento proces je zaměřen na formováni postojů žáků 
a především to Jsou dva druhy postojů: 

1. postoje vztahující se k takovým hodnotám jako je úcta k práci, šetrnost, 
schopnost dobrých vzájemných vztahů a spolupráce s ostatními jedinci 

2. náročné postoje v požadavcích na sebe — např. víra ve vlastní možnosti, 
důvěra v sebe, pocit bezpečí atd. 

Zásada efektivnosti 

Využíváni zásady efektivnosti to je v podstatě maximální využíváni času 
určeného k výkladu a k osvojení se současným prověřováním trvalosti škol-
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nich znalosti u žáků. Dobré využíváni času určeného k výkladu se opírá 
0 dobrou práci učitele. Spočívá ve vhodném rozděleni učební látky do me-
todických Jednotek hodiny, i ve výkladu látky, kterou mají žáci pochopit. 
Tato tematika musí být řešena vzhledem k problematice daného vyučovací-
ho předmětu, ale zároveň se zřetelem na speciální problémy rehabil i tace 
postižených. 

Při plánování náplně jednotlivých vyučovacích hodin musí učitel důkladně 
předem promyslet, kolik času věnuje základním částem hodiny, jaké metody 
využije a jaké didaktické prostředky bude potřebovat. Všechny činnosti uči-
tele musejí být zaměřené k dosaženi cílů vyučování. 

Při vzdělávání žáků Je třeba — se zřetelem k cíli vyučovacího procesu 
— ovlivnit žádoucím směrem Jej ich zájmy a vytvořit pozitivní motivaci k uče-
ní. Efektivnost vyučování a výchovy závisí ve velké míře na tom, v jaké míře 
se daří nové znalostí navazovat na znalosti již osvojené. Spojování osvoje-
ných a nově osvojovaných znalostí je možno dosáhnout na základě dobré 
informovanosti učitele o stavu znalostí žáků. j e j i ch úroveň může učitel poznat 
jen systematickým zjišťováním a upevňováním. 

Upevňování nových vědomosti může následovat až po zjištění, že všichni 
žáci vyložené látce rozumějí. Učitel musí znát možnosti svých žáků a počet 
cvičení musí být individuální podle potřeb jednotlivých žáků. Cvičení musí 
respektovat zákonitosti vyplývající z křivky zapamatováni. Přesto je třeba mít 
na zřeteli, že např. mentálně postižení žáci budou potřebovat více procvičo-
vat určitý typ cvičeni než žáci se sníženou školní přizpůsobivostí nebo žáci 
dlouhodobě nemocní. 

Dodržováni zásady efektivnosti znamená také systematické prověřováni 
znalostí spolu s klasifikací každého žáka. Klasifikace žáků musí být přede-
vším spravedlivá. Žák musí vědět, za co a jak je klasifikován. Každý výsledek 
musí být žákům sdělen a náležitě oceněn, protože znalost výsledků je vždy 
1 u žáků postižených podnětem k další školní práci. 

Dodržování zásady efektivnosti ve speciálním vzdělávání znamená: 

— vybíráni speciálních metod ve vyučovacím procesu 
— respektování Individuálních zvláštností postižených žáků promítaj ících se 

do vyučovacího procesu 
— zpracování individuálního rehabil i tačního programu pro každého žáka 
— přizpůsobení tempa výuky individuálním potřebám každého žáka 
— důkladné plánování náplně a realizace vyučovacích hodin 
— průběžné pqzorovánl a kontrola práce každého žáka 
— hodnoceni výsledků každého žáka. 

Při znalosti škály výsledků každého žáka může učitel upravovat metody 
práce tak, aby co nejlépe odpovídaly danému tématu, což výrazně přispěje 
k vlastnímu využíváni pracovního času. 

Zásada přístupnosti 

Zásada přístupnosti je založena na výběru výukového materiálu podle vý-
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vojových zvláštností žáka. Je to zásadní požadavek a jeho plnění je U posti-
žených žáků velmi obtížné, protože rozdíl mezi způsobem vnímáni a myšlení 
je rozsahem vědomosti mezi žákem a Jeho učitelem značný. 

Vyučovací látka bude postiženým žákům přístupná tehdy, když množství 
i obsah látky bude přizpůsoben potřebám a možnostem žáků. Tyto možnosti 

mohou být omezeny typem a stupněm postižení, které se promítá ve vyučo-
vacím procesu. Toto postižení může být dočasné, např. u žáků s poruchou 
řeči, u dlouhodobě nemocných. Může to být také postižení, které ztíží vy-
učovací proces trvale. Např. u žáků neslyšících, duševně postižených, nevi-
domých. 

Žáci postiženi procházejí — obdobně jako ostatní zdraví žáci — duševním 
a fyzickým rozvojem. Časový rozsah Jednotlivých vývojových fází je u po-
stižených žáků větší. U žáků mentálně postižených se zastavuje citový a in-
telektuální rozvoj na určitém stupni, např. u mentálně postižených lehkého 
stupně nepřesáhne duševní rozvoj úroveň 121etého dítěte. 

Učitel musí na základě zásady přístupnosti přizpůsobovat učební látku 
věku, psychickému a fyzickému rozvoji žáka podle jeho možností a potřeb, 
vznikající z odlišností vyučovacího procesu. 

Následujícím činitelem, který Je nutno brát v úvahu při požadavku respek-
továni zásady přístupnosti, je výběr vlastních vyučovacích metod. Tyto metody 
musejí být přizpůsobeny možnostem vnímání postižených žáků. Učitel musí 
vědět, jaké jsou poznávací možnosti jeho žáků a podle těchto skutečnosti 
vybírat učební látku a metody tak, aby osvojování nových vědomosti a doved-
nosti vyžadovalo od žáka přiměřené úsilí nezbytné pro jeho další rozvoj. Žáci 
si váží jen těch vědomostí a dovedností, je j ichž osvojeni znamenalo vynalo-
žení určitého úsilí. Není vhodné řešit problémy za žáka a podávat jim hotové 
řešeni, ale lépe je vést klidně a trpělivě k samostatnému řešení problému 
a tomuto způsobu práce přizpůsobovat vyučovací metody. 

Dodržování této zásady znamená také postupné přecházení od známého 
k neznámému, od snadnějšího k obtížnějšímu, od bližšího ke vzdálenějšímu. 
Avšak je třeba obrátit pozornost k tomu, že často je látka obtížná pouze 
zdánlivě, chvilkově a po odstranění překážek v poznávacích procesech je 
látka lehčí. Učitel musí zjišťovat příčiny těžkosti a odstraňovat je. 

Využíváni zásady přístupnosti vyžaduje zvláštního zřetele k individuálním 
vlohám každého žáka. Je třeba řídit práci tak, aby rozvíjeni Individuálních 
vloh probíhalo na základě práce s celou třídou, zároveň korigovat nebo kom-
penzovat schopnosti porušené nebo odlišné od normy. 

Je třeba mít též na paměti, že pro postižené žáky je snazší a bližší to, co 
mohou poznat na základě nepostižených funkcí psychických a fyzických. 
Využíváni postižených funkci v procesu poznání se spojuje s větší obtížnosti 
poznáváni. 

Je třeba probírat vyučovací látku tak, aby jednotlivé části byly spojeny 
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s běžným denním životem; tak aby korigování nebo náprava postižených 
funkcí se úzce spojovala s procesem poznávání. 

Využívání zásady přístupnosti ve speciálním vzdělávání vyžaduje: 
— přizpůsobování rozsahu a obsahu částí učiva individuálním potřebám kaž-

dého žáka 
— ve výuce začínat od nejbllžších témat a postupně pokračovat k tématům 

vzdálenějším 
— vycházet ve vyučovacím procesu od toho, co je lehčí a postupovat k ob-

tížnějšímu 
— pamatovat na to, že bližší a přístupnější je pro žáka to, co může poznat 

pomocí nepostižených funkcí. 

Zásada spojeni individualizace a socializace 

Zásada socializace vyplývá z potřeby vzdělání a přípravy žáka ke spolu-
práci se zdravými lidmi a k životu mezi nimi. Dodržováni této zásady závisí 
na organizaci vzdělávání, které musí podnítit u žáků snahu ke kolektivní 
spolupráci. Ze strany učitele vyžaduje využívání a dodržování této zása-
dy individuální přístup ke každému jednotlivci zároveň s pedagogickým 
působením na skupinu. Každý jednotlivec musí mít možnost rozvíjeni indivi-
duálních schopností a zdatnosti, ale musi být připraven ke spolupráci a k ži-
votu v širší sociální skupině. 

Na základě znalosti žáků musi učitel připravit osobní plán rehabil i tace, 
ve kterém budou zaregistrovány potřeby každého žáka zároveň se způsoby 
zachování a dalšího cvičení narušených schopnosti nebo chování. Např. u žá-
ků vznětlivých je třeba realizovat cvičení nebo druhy zaměstnání uklidňují-
cích, pro žáky s různým stupněm ztráty sluchu individuální reedukaci sluchu; 
u žáků mentálně postižených je třeba uskutečňovat více cvičení, opakováni 
apod. 

Využívání této zásady znamená harmonicky skloubit různé formy práce, 
např. individuální a kolektivní práci. Přiměřené využíváni těchto forem práce 
a zachováváni odpovídajících proporcí mezi nimi umožni dosáhnout vytčené 
cíle. 

Dodržováni této zásady ve speciálním vzděláváni, to znamená usilováni 
o přípravu na společný život a spolupráci postižených lidi se společností 
zdravých. Je to učeni k podřizováni se všeobecným normám společenského 
chováni a jednáni. 

Využíváni této zásady ve speciálním vzdělávání vyžaduje: 

1. Přizpůsobováni forem práce individuálním potřebám každého žáka. Využí-
vání kolektivních a skupinových forem práce s přizpůsobováním forem 
práce tak, aby rozvíjely individuální schopnosti každého žáka. 

2. Takovou organizaci práce, ve které budou využívány a rozvíjeny Indivi-
duální vlastnosti každého žáka, např. schopnosti hudební, matematické, 
tvořivé. 
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3. Organizace takové skupinové práce, v niž se žáci budou učit normy spo-
lupráce s ostatními členy skupiny. 

Zaměstnání musí být organizováno tak, aby cvičení umožňovala realizovat 
individuální potřeby žáka ve skupině. Například každý žák musí mít ve 
skupině přidělené úkoly podle svých schopností. Proto Je třeba s každým 
žákem v kolektivu Jednat individuálně. 

Dodržování této zásady to je též organizování co největšího počtu kontaktů 
se žáky škol běžného typu. Cílem těchto zaměstnání Je příprava na spolupráci 
a život ve společnosti ostatních lidí. 
4. Přivykání žáků na samostatnou kontrolu a samostatné známkování. Samo-

zřejmým předpokladem této činnosti Je s jednocení klasif ikačních kritérií 
všech členů skupiny. 

5. Organizace společných zaměstnání pro skupiny postižených žáků a skupin 
žáků škol běžného typu. 

Literatura 

1. Kupislewlcz, Cz.: Podstawy dldaktyky ogôlne], 8. vyd., PWN, Varšava 1984, 
str. 109 

2. Llpkowski, O.: Pedagogika specialna, PWN, Varšava 1977, s. 158 
3. Okort, W.: O zasadach kstalcenia, Kwartalnlk Pedagoglczny, Varšava 1982, 

č. 1., str. 8 
4. Pozn překl. podle: 

4a) Kořínek, M.: Didaktika základní školy, SPN, Praha 1984 
4b) Velikanič, J. a kol.: Pedagogika pro pedagogické fakulty, SPN, Brati-

slava 1978 
4c) Chlup, O.: Pedagogika, SPN, Praha 1967 
4d) Il jlnová, T. A.: Pedagogika, SPN, Praha 1972 

5. Operation Research and System Engineering, red. Flage, D. Hugglns, WH 
Roy RH. Baltimor 1960, str. 58 

6. Okofi, W.: O zasadach nauczanla, Kwartalnik Pedagoglczny, Varšava 1982, 
č. 1., str. 15 

7. Lech, K.: System nauczanla, PWN, Varšava 1977 
přeložila dr. Karla Řeháková 

S P E C I A L N I P E D A G O G I K A C. 2 , ROC. 1 9 9 0 — 9 1 

6 1 


