
Z p r á v y 

Setkání vedoucích kateder speciální pedagogiky 

Ve středu 8. března 2006 došlo v pro-
storách děkanátu Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci k se-
tkání představitelů kateder speciální pe-
dagogiky působících na vysokých školách 
v České a Slovenské republice. Schůzky, 
kterou uspořádala olomoucká katedra 
při příležitosti 60. výročí obnovení Uni-
verzity Palackého pod názvem „Bilance 
a výhledy oboru speciální pedagogika", se 
zúčastnili zástupci Univerzity Palackého 
v Olomouci, pražské Univerzity Karlovy, 
Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity 
Hradec Králové a Univerzity Komenské-
ho v Bratislavě. Ostatní pozvané katedry 
svou neúčast omluvily termínovou kolizí 
s jinými akcemi. 

V úvodu setkání zdůraznila prof. PaedDr. 
Libuše Ludíková, CSc., (bývalá vedoucí 
katedry speciální pedagogiky a současná 
dékanka Pedagogické fakulty UP) význam 
oboru speciální pedagogika jako jednoho 
z nosných oborů pedagogických fakult, vy-
bídla přítomné k zahájení úzké spolupráce 
a kooperace mezi jednotlivými školami 
a vyzdvihla význam pravidelného setkává-
ní. Vyzvala rovněž k intenzivnější propa-
gaci speciální pedagogiky a zvyšování její 
prestiže. Jako jeden z dlouhodobých cílů, 
za které by měly katedry společně bojovat, 
označila prof. Ludíková začlenění profese 
speciálního pedagoga do činnosti všech 
stupňů a typů škol. 

V další části p rogramu představil i 
jednotliví zástupci škol svá pracoviště 

a informovali ostatní o aktuálně realizo-
vaných studijních programech a oborech. 
Všechny prezentace potvrdily nutnost 
provádění rozsáhlých změn v koncepci 
studia speciální pedagogiky, která spočívá 
zejména v restrukturalizaci programů 
na bakalářský, navazující magisterský 
a doktorský stupeň studia a ve změně 
profilu absolventa. Na všech katedrách 
začaly rovněž vznikat zcela nové, zpra-
vidla „neučitelské" obory, reagující na 
potřeby praxe (studijní obory zaměřené 
na speciálně pedagogickou andragogiku, 
poradenství a ranou péči, komunikační 
techniky, terapeutické techniky apod.). 
Při prezentaci zástupců bratislavské ka-
tedry speciální pedagogiky zazněly také 
některé odlišnosti v pojetí studia speciál-
ní pedagogiky v České republice a na 
Slovensku. Dále pří tomní informovali 
o aktuální odborné a výzkumné činnosti, 
která na katedrách probíhá, a představili 
aktuální publikace. 

Z vyjádření vedoucích kateder vyplynu-
lo, že obdobné akce považují za velmi pří-
nosné a rádi by na nově založenou tradici 
navázali. Pořádání příštího setkání nabídli 
zástupci katedry špeciálnej pedagogiky 
UK v Bratislavě a předběžně byl dohod-
nut termín 27. 9. 2006. Na něm by měli 
zástupci všech kateder speciální pedago-
giky diskutovat a vyměnit si zkušenosti 
s přijímacím řízením a zvážit zavedení tra-
dice odborných seminářů a studentských 
konferencí se speciálně pedagogickou 
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tematikou. V rámci setkávání se budou Věřme, že nově založená iniciativa ka-
představitelé kateder i nadále informovat tedry speciální pedagogiky PdF UP v Olo-
o aktuálních činnostech na katedrách, mouci přejde v tradici, která se pozitivně 
čímž se otevře cesta k užší odborné spo- odrazí na kvalitě vysokoškolského studia 
lupráci mezi jednotlivými pracovníky, speciální pedagogiky, a tím i na kvalitě 
spoluúčast na projektech apod. absolventů odcházejících do praxe. 

Jiří Langer 

Displej s tekutými krystaly je ke zraku šetrnější* 
Jestliže pracujete s počítačem mnoho 

hodin denně a máte u něj klasický monitor 
staršího typu, není vyloučeno, že dříve či 
později zaznamenáte (nebo jste již zazna-
menali) potíže (nejen) se svým zrakem. 

Klasický monitor totiž pracuje pomocí 
technologie CRT (Cathode ray tube), (2) 
jednoduše řečeno pomocí elektronového 
děla, umístěného v zadní části monitoru 
a mířícího přímo směrem na obličej uživa-
tele. Toto elektronové dělo metá ve velmi 
rychlém sledu proudy elektronů, jejichž 
shluky se znázorní na zobrazovací ploše 
- stínítku. My pak na stínítku (obrazovce) 
vnímáme ucelené obrázky či písmo. 

Přirozeně záleží na stáří a kvalitě moni-
toru, avšak v jisté míře se zde vždy objevují 
dva vedlejší činitelé. 

Prvním činitelem je určitá hodnota 
škodlivého vyzařování - elektrosmogu, jež 
monitor produkuje (týká se zejména star-
ších monitorů). (2) Tento elektrosmog je 
dobře zaznamenatelný různými detektory 

(např. Trifeldmetr ME 3030B, Německo); 
u starých monitorů může jít až o 1000 V/m, 
měříme-li blízko obrazovky. (1) 

Vzhledem k tomu, že masové používání 
počítačů a monitorů nastoupilo z dlou-
hodobějšího hlediska teprve nedávno 
(zhruba kolem r. 1990), nelze tedy jed-
noznačně říci, zda tento elektrosmog je 
z dlouhodobého hlediska škodlivý, či není, 
a to i v menších dávkách, stanovených 
normami. Avšak přihlédneme-li k tomu, 
že vzniklý elektrosmog není pro člověka 
(jako pro součást přírody a bioelektrickou 
jednotku) přirozený, dala by se spíše před-
vídat určitá míra škodlivosti. (3) 

Moderní monitory (vyráběné cca od 
roku 2000) již v sobě mají nainstalovaný 
poměrně kvalitní filtr, který je schopen 
většinu vyzařování ve směru k uživateli 
odstínit tak, aby hodnota vyzařování nebyla 
škodlivá ani při pohledu zblízka. Všechny 
moderní značkové CRT monitory splňují 
standardy TCO-95, které jsou striktnější 

Toto pojednání je založeno jak na mých vlastních znalostech a zkušenostech (vč. dalších 
pracovníků Týfloservisu), tak i na tvrzení číselně označených konzultantů. 


