
Recenze 

SLOWlK, J. Speciální pedagogika. 
Praha : Grada, 2007.160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. 

Na úvod si dovolím ocitovat cíl autora 
publikace: „Pokud tato kniha komukoliv 
pomůže získat ucelený a utříděný pohled 
na speciální pedagogiku, nebo dokonce 
probudí zájem o hlubší vhled do před-
staveného oboru, bude tím dostatečně 
naplněn její smysl i původní záměr." Tolik 
poslední řádky z úvodní Předmluvy. 

K samotnému charakteru knihy. Zdálo 
by se, že typ přehledová publikace patří 
svou útlostí autorsky i editorsky k pu-
blikacím nenáročným. Ale systematič-
nost celého textu a zároveň uměřenost 
jednotlivých kapitol musí být podložena 
přehledem autora (autorů) v celém obo-
ru. To obecně u takových prací nebývá 
pravidlem. „Klasické" vědní disciplíny, 
které mají své pevné postavení, mají 
jednoznačně definovaný předmět, vlastní 
metody i cíl. Vytvoření přehledové pub-
likace k takovým oborům bývá mnohem 
jednodušší, bez většího rizika systema-
tických nebo terminologických pochy-
bení. Pravda, většinou čtenáře ničím 
nepřekvapí. Speciální pedagogika však 
do této skupiny oborů nepatří. Ve své 
skutečně krátké historii neměla dostatek 
času a dokonce i prostoru k tomu, aby si 
vydefinovala a ustálila svůj předmět, své 
cíle a zároveň se dostatečně mezioborově 
vymezila. O to se mi zdá každá přehledo-
vá publikace speciální pedagogiky cen-
nější, a to i navzdory faktu, že takových 
je celá řada. 

Své poznámky zaměřím na témata, je-
jichž přehodnocení považuji za důležité. 

1) Periodizace vztahu společnost i 
k postiženým - viz Z historie péče o osoby 
s postižením (11-15). Autor se opírá o So-
vákovo pojetí přehledu vývoje společen-
ského postavení postižených, resp. vztahu 
společnosti k nim (1972). Jak je z tohoto 
pojetí zřejmé, jeho ideový půdorys vychá-
zí: a) z představy, že vývoj lidské společ-
nosti směřuje vždy k lepší a pokročilejší 
budoucnosti; b) z odvěké touhy člověka 
zbavit se zdravotních, příp. sociálních 
neduhů. Jenže představy a přání obvykle 
nemají objektivní kritéria. Pokud budeme 
chtít v teoretických základech speciální 
pedagogiky vést diskusi o společenském 
postavení postižených a jeho případném 
vývoji, doporučuji, abychom toto tradiční 
schéma opustili a respektovali už konečně 
současnou úroveň poznání dosaženou ve 
vědách o vývoji člověka, jak to již učinil 
B. Titzl, který zdárně polemizuje se zmí-
něnou Sovákovou periodizací v příspěvku 
ve sborníku z konference Postižený člověk 
v dějinách /, (viz TITZL, B. Skutečně 
platí Sovákova periodizace vztahu spo-
lečnosti k postiženým? In VOJTKO, T. 
(ed.). Postižený člověk v dějinách I. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2005, s. 5-13. ISBN 
80-7041-017-5). 

Někdy však zmíněná periodizace nebo 
podobná témata nahrazují (přímo i nepří-
mo, podle znalosti nebo neznalosti autora) 



samotné dějiny speciální pedagogiky. 
Je zřejmé, že to není případ této knížky. 
Přehled společenského postavení posti-
žených v dějinných etapách vývoje lidské 
společnosti není přehledem pedagogic-
kých principů, metodických postupů nebo 
osobností speciální pedagogiky. K tomu si 
dovolím poznamenat následující: Učebni-
ce našeho oboru postrádají nový vývojový 
pohled na utváření speciální pedagogiky. 
Pro tento účel by byl vhodný alespoň jakýsi 
přehled speciálněpedagogických přístupů 
J. A. Komenským počínaje (1592-1670), 
po M. Sováka (1905-1989). 

2) V dalším textu se zastavím u následu-
jící kapitoly Norma a normalita (s. 22-26). 
Občas je toto téma odbýváno více či méně 
širokým konstatováním, že existuje jakási 
nevyhraněnost termínu normální a že 
samotné hledání normy je kyklopskou 
záležitostí. Autor se však danému tématu 
věnuje s větším tahem, což jistě studenti 
uvítají. Aby ne! Vždyť v pojetí normality 
a v definování normy je východiskem 
pro stanovení speciálních vzdělávacích 
potřeb (ne normální ve smyslu specific-
ký) speciální pedagogiky, a to nejen jako 
společenskovědního oboru, ale především 
jako pedagogické disciplíny. Ono nenor-
mální (tedy například ve smyslu ne-prů-
měrný, ne-prostřední, ne-obvyklý nebo 
ne-funkční v procesu učení se) znamená 
potřebu míře ne-normality odpovídající 
vzdělávací metody, metodiky nebo formy 
výuky, prostředí, edukační cíle apod. 
Nenormálnost se také ve společenském 
měřítku plné dotýká stigmatizace. Nako-

nec stigmatizovat může i odlišný způsob 
učení se nebo myšlení apod. 

3) Dalším tématem, které zasahuje do 
výměru speciální pedagogiky je pojetí 
terapií. I přes střídmý přístup k terapiím 
a jejich postavení vůči speciální peda-
gogice si dovolím s autorem poněkud 
polemizovat. Je-li terapie dle Slowíkovy 
definice „...každý odborný postup, který 
pomáhá dosahovat výchovných a vzdě-
lávacích cílů a současně má také léčebný 
efekt" (s. 54), pak si nejsem jist, zda tímto 
tvrzením nerozostřuje už tak komplikova-
ný vztah speciální pedagogiky a lékařství. 
V tomto výměru si nejsem jistý, zda je 
terapie součástí speciální pedagogiky nebo 
něčím stojícím vedle a třeba doplňujícím. 
Jsem toho názoru, že by otázka terapií ve 
speciální pedagogice neměla být přeceňo-
vána na úkor cíle - tedy edukace člověka 
s postižením. Výsledkem úsilí speciální 
pedagogiky, jak jej i Slowík prezentuje, je 
osvojení a zvládnutí konkrétní dovednosti, 
znalosti nebo návyku. Ani jeden z těchto 
cílů terapie nesledují. Opatrněji bych dopo-
ručil v této souvislosti zacházet s termínem 
metoda. Skutečné se autor domnívá, že je 
např. arteterapie metodou? Myslím, že ve 
snaze o přehledovost se do cesty postavila 
právě neujasněnost hranic v oblasti jmeno-
vaných terapií a vzájemné přesahy lékařství 
se speciálněpedagogickými metodami. 

4) Dalším tématem, které bych chtěl 
snad jen pochválit, je využití a aktualizace 
Mezinárodní klasifikace funkční schop-
nosti, disability a zdraví. Terminologie, 
kterou definuje a speciální pedagogice 



předkládá ICF 2001, je ukázkou přesnosti, 
se kterou bychom měli k otázkám termi-
nologie přistupovat (s. 26-28). 

Při pročítání knížky jsem byl mile pře-
kvapen, s jakou lehkostí a „zasvěceností 
užitečností" autor čtenáře uvádí do otázek 
jednotlivých cílových skupin speciální 
pedagogiky. Zvláště pak oceňuji využití 
kasuistik. Stejně tak oceňuji témata týka-
jící se dospělosti a sénia. 

Speciální pedagogika není však jen 
uvedení do teoretických základních témat 
nebo do otázek vzdělávání jednotlivých cí-
lových skupin. Domnívám se, že speciální 
pedagogika je především soubor otázek 
edukace: V čem? Jak? a kde vzdělávat a vy-
chovávat? Praktická speciální pedagogika 
potřebuje odpovědi zcela didaktického 

a metodického rázu. Přehledová publikace 
dr. Slowíka se těchto témat dotýká okra-
jově. Přesto jsem však nabyl přesvědčení, 
že se jedná o jednu z mála publikací, které 
dávají čtenáři prostor k tomu, aby se právě 
nad didaktickými tématy zamýšlel. O to 
více si publikace J. Slowíka cením. 

Záměrně jsem z knížky kolegy Slowíka 
vybral témata, která se dotýkají definič-
ního výměru speciální pedagogiky. Další 
z recenzentů by jistě kladně hodnotil 
kapitoly speciální pedagogiky zrakové, 
sluchově a jinak postižených. Pokud si 
autor ve své Předmluvě vytkl podat ucelený 
a utříděný pohled na speciální pedagogiku 
a probuzení hlubšího zájmu o daný obor, 
nepochybuji, že se mu to zdařilo. 

Tibor Vojtko 

ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku? 
Praha : nakladatelství Portál, s. r. o., 2008. 

Letos vyšla v nakladatelství Portál zají-
mavá kniha s názvem „Dyslexie v před-
školním věku?". Její autorkou je známá 
česká speciální pedagožka doc. PaedDr. 
Olga Zelinková, CSc., která se ve své praxi 
specializuje na problematiku dětí s po-
ruchami učení a chování. Do povědomí 
mnoha čtenářů laické i odborné veřejnosti 
se dostala jako autorka publikací „Pomoz 
mi, abych to dokázal", „Pedagogická 
diagnostika a individuální vzdělávací 
program" či „Poruchy učení". 

Na 194 stranách knihy „Dyslexie v před-
školním věku?" podrobné rozebírá proble-

matiku poruchy dyslexie se zaměřením na 
děti v uvedeném věkovém rozmezí. Kniha 
je přehledné rozdělena do 15 kapitol. 
V úvodu autorka zaznamenává velmi su-
gestivní výpověď ženy, která sama bojovala 
s touto „diagnózou" a následné se snažila 
pomoci svým dětem v překonání obtíží 
spojených s dyslexií. 

Další kapitoly se věnují definici dyslexie 
a jejím příčinám. Seznamují s výsledky 
výzkumů provedených v rámci různých 
odvětví medicíny a dalších oborů. Dále 
pak autorka popisuje poznávací procesy 
a zdůrazňuje jejich vliv na čtení. Infor-


