
ho ročníku základní školy. Ve druhém po-
loletí 2. ročníku byla diagnostikovány dys-
lexie, dysgrafie a dysortografie. Slucho-
vou analýzu a syntézu zvládl pouze na 
45 %, četl 12 slov/minutu. Po dvou letech 
velmi intenzivní práce v rodině, ve škole 
i díky pravidelným návštěvám v poradně 
se podařilo zlepšit fonemické uvědomění 
na 95 %!! Čtení zůstalo na stejné úrovni. 
Po dvou letech četl v tomtéž textu 13 slov 
za minutu. K významnému zlepšení došlo 
v písemném projevu, kde se podařilo spe-
cifické chyby zcela odstranit. 

V současné době je Michal žákem 
9. ročníku ZŠ. Je klasifikován trojkou 
z českého jazyka, přičemž gramatiku zvlá-
dá lépe než čtení. Při posledním vyšetření 
četl 45slov/minutu, porozumění a násled-
ná reprodukce byly velmi dobré. Handi-
cap ve čtení kompenzuje zvýšenou pozor-
ností při výuce a pamětí. Domácí přípra-
va na vyučování je velmi pečlivá, stále pod 
dohledem matky. Hraje velmi dobře ho-
kej, připravuje se k přijímacím zkouškám 
na střední odbornou školu. 

Diskuse 
Zajímavé bylo zjištění, že obdobné smí-

šené pocity při čtení anglické odborné li-
teratury zaměřené na význam fonemické-
ho uvědomění mají kolegové, kteří učí 
v USA španělsky mluvící děti. To je ja-
zyk, v němž se obdobně jako v češtině 
výrazně shoduje grafická stránka a fone-
tická. Společně jsme potvrdili závěr, že 
fonemické uvědomění je v českém jazy-
ce i ve španělštině velmi nutné pro psaní 

podle diktátu. V souvislosti se čtením sice 
určitou roli hraje, ale zvládnutí hláskové 
stavby slov zdaleka není postačující pod-
mínkou ke zvládnutí čtení. 

Závěr: Fonemické uvědomění je vý-
znamné pro úspěšnost v psaní. Pro čtení 
je sice důležité, ne však zcela postačující. 
Má zřejmě vliv v počátečních stadiích 
osvojování čtení, v etapě dekódování, pře-
vodu grafických znaků na zvuk (hlásku) 
a syntézu hlásek. U některých jedinců je 
však závažnější příčinou neúspěchu ve 
čtení deficit v řečové oblasti, který způ-
sobuje pomalé vybavování obsahu slov, 
slabší předjímání obsahu, popř. další ob-
tíže. 

Uvedená spíše sonda než výzkum uka-
zuje, že nelze přebírat poznatky z anglo-
americké literatury bez určité revize 
s ohledem na charakteristiky jazyků. Ne-
pochybně však poukazuje na nutnost 
výzkumů v této oblasti s cílem zlepšit pre-
venci, zpřesnit diagnostiku a individuali-
zovat následnou reedukaci. 

Olga Zelinková 

VE PROSPĚCH KVALIT 
ŽIVOTA OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 
V 21. STOLETÍ 

Ve dnech 10.-12. října 2003 proběhla 
mezinárodní konference uspořádaná u pří-
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ležitosti Evropského roku zdravotně po-
stižených katedrou speciální pedagogiky 
PdF UHK a Národní radou zdravotně po-
stižených ČR (NRZP). Konference se 
uskutečnila za podpory Ministerstva zdra-
votnictví ČR, záštitu převzali předseda 
vlády PhDr. Vladimír Špidla, hejtman 
Královéhradeckého kraje Pavel Bradík 
a rektorka UHK Jaroslava Mikulecká. 

Mezi významnými hosty konference 
jsme přivítali bývalou ministryni zdravot-
nictví M. Součkovou, A. Keblovou 
z odboru speciálního vzdělávání MŠMT, 
J. Hrubého z Vládního výboru pro zdra-
votně postižené občany, J. Pfeiffera 
z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lé-
kařské fakulty UK, L. Chaloupku, rektora 
VŠ J. A. Komenského v Praze, dále před-
stavitele zastupitelstev Královéhradecké-
ho kraje i města Hradec Králové, akade-
mickou obec UHK v čele s děkanem PdF 
V. Wolfem a řadu dalších. 

V programové radě zasedlo patnáct vý-
znamných osobnosti české i slovenské spe-
ciální pedagogiky a medicíny. Předsedal jí 
J. Jesenský z UHK, místopředsedou se stal 
P. Dušek, poradce NRZP. V radě dále za-
sedali: B. Kraus, J. Mareš, J. Michalík, 
I. Nováková, K. Martiník, P. Rozsíval, 
L. Požár, S. Solarová-Hesse, Š. Vašek, 
G. Waberžinek, M. Vítková, a J. Votava. 

Na vědecké konferenci a doprovodných 
programech bylo přítomno více než 
130 účastníků. Za významnou, z hlediska 
profesního rozložení posluchačů i předná-
šejících, považujeme vyváženost počtu vy-
sokoškolských pedagogů a představitelů 

praxe (speciálních škol, speciálně-pedago-
gických center, občanských sdružení a dal-
ších státních i nestátních podpůrných zaři-
zení). 

Hlavní pozornost byla soustředěna do 
vstupního a závěrečného jednání, které 
moderoval prof. Ján Jesenský z UHK, 
a dále dojednání sedmi sekcí. Konferen-
ci doplňovaly i velmi kvalitní podpůrné 
programy. Studenti Speciálních škol pro 
sluchově postižené v Hradci Králové ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou 
Střezina vystoupili s dramatickým progra-
mem. Sobotní jednání provázela výstava 
výtvarných děl Petra Šrámka - českého 
představitele Celosvětového sdružení ma-
lířů malujících ústy a nohama (UMUN), 
jejíž součástí byly přimé ukázky jeho prá-
ce. Večerní slavnostní raut obohatila též 
produkce hudebních skupin provozova-
ných při Domově a centru aktivity v Hod-
kovicích nad Mohelkou a Tloskově. 

Po celou dobu konference probíhala 
v přilehlých prostorách prezentace subjek-
tů nabízejících služby osobám se zdravot-
ním postižením (ZP), nabídnuty k prodeji 
byly drobné upomínkové předměty vyro-
bené žáky speciálních škol a další. 

Odborná část konference začala úvod-
ními slovy hostů a vstupními referáty 
V. Krásy, prezidenta Národní rady zdra-
votně postižených v ČR na téma Význam 
a záměry Evropského roku zdravotně po-
stižených a prof. J. Jesenského Situace 
v referenčním poli kvalit života zdravot-
ně postižených a možnosti systematické 
podpory zdravotně postižených ze strany 
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odborných kruhů. Vystoupení glosovala 
hlavní oblasti zkvalitňování života ZP -
rozvoj podpůrných služeb, komprehenziv-
ní rehabilitaci a legislativní podporu. Před-
nášející věnovali vyváženou pozornost 
otázkám teorie i praxe. V řadě pasáží za-
dávali tón projednání sekcí. 

První sekci konference pod názvem Le-
gislatíva, zdravotnické a diagnosticko-po-
radenskéaktivity moderovali prof. K. Mar-
tiník (UHK) a JUDr. J. Hutař (NRZP). 

V sekci zaznělo 9 vystoupení, která pou-
kázala na šíři i hloubku problematiky 
z hlediska různých druhů zdravotního po-
stižení. Byla doložena absence systémové-
ho, plánovitého a komplexního přístupu 
k potřebám osob se zdravotním postižením 
a schválení zákona o diskriminaci z důvo-
dů zdravotního postižení a jeho promítnutí 
do právního řádu. Jako neuspokojivá byla 
zhodnocena taktéž právní úprava opatrov-
nictví u mentálně postižených dětí. Předsta-
vena byla současná situace podpory vyso-
koškolského studia zdravotně postižených, 
která byla shledána též jako nedostačující. 
V sekci byly nastíněny základní problémy 
péče o osoby s autismem, zejména absen-
ce kvalitních psychiatrických služeb a ne-
dostatečnost legislativního zakotvení, jme-
novitě v oblasti posuzování zdravotního sta-
vu. Jako nedostatečná byla konstatována in-
formovanost lékařů v dané oblasti. Násle-
dující příspěvky sekce přibližovaly proble-
matiku odstraňování architektonických ba-
riér, specifik vyšetřování dětí v prever-
bálním období a další návaznost na péči 
o dítě i rodinu. 

V pořadí druhou sekci s názvem Integ-
race řídil prof. L. Požár z Trnavské uni-
verzity. Osm příspěvků této sekce se tý-
kalo především problematiky vzdělávání 
ZdP jako základního prostředku zvyšování 
kvality života. Tématem jednání byla pře-
devším edukace na základních školách 
běžného typu, její podmínky, problemati-
ka tělesné výchovy. Dále komparace pod-
mínek a výsledků vzdělávání ve škole běž-
ného typu a ve škole speciální, postavení 
rodičů v roli výchovných a sociálních 
partnerů školy. Závěrečný příspěvek pou-
kazoval na nedořešenost situace osobní 
asistence na ZŠ. 

Třetí sekce konference Kvality života 
zdravotně postižených proběhla pod ve-
dením prof. B. Krause z UHK. Zaznělo 
osm vystoupení, ze kterých byl zřejmý 
vzrůstající význam a aktuálnost fenomé-
nu kvality života pro celé lidstvo, zdra-
votně postižené nevyjímaje. Referující 
i diskutující , na základě zkušeností 
i výzkumů, dospěli k závěru, že zdravot-
ně postižení neprožívají úroveň kvality 
života diametrálně odlišně vzhledem 
k většině populace, avšak její prožívání je 
specifické značnou subjektivitou. 

Sekce Rehabilitace a pracovní uplat-
ňování zdravotně postižených, jejímž 
moderátorem se stal doc. J. Votava, CSc., 
(1. LF UK), soustředila příspěvky široké-
ho spektra problematiky dospělých s po-
stižením, s možností jejich rehabilitace 
a zaměstnávání. 

Tématem páté sekce konference byla 
Edukace zdravotně postižených. Pod 
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vedením prof. Š.Vaška (UK Bratislava) 
a doc. J. Votavy bylo předneseno 11 pří-
spěvků, které řešily problematiku výcho-
vy a vzdělávání, mimoškolního uplatnění 
a poradenství vzhledem k věkovým zvlášt-
nostem i druhům postižení. Nastíněn byl 
i současný systém speciálního školství 
a integrace v USA. 

V pořadí pátá sekce Raná péče o zdra-
votně postižené, řízená prof. M. Vítkovou 
(MU Brno), soustředila celkem čtyři vy-
stoupení, v nichž přednášející prezentovali 
přehled institucionálního zabezpečení, stu-
peň propracovanosti systému, nastíněny 
byly aktuální problémy. Téma obsáhlo 
i oblast rodinné péče a výchovy v rodině. 

Poslední sekce konference nesla název 
Speciálně-pedagogické a rehabilitační 
technologie. Z předneseného vyplynul ne-
zpochybnitelný trend efektivního využívá-
ní všech vhodných technických možností 
podpory v edukaci, rehabilitaci, socializa-
ci, pracovním uplatnění i dalších sférách 
života osob se zdravotním postiženim. Po-
tvrdilo se, že moderní technologie mohou 
zaručit trvalý růst kvality života osob se 
speciálními potřebami zlepšováním kvalit 
infrastruktury, životního, edukačního 
a pracovního prostředí, a následně význam-
ně prohlubovat sociální integraci. 

Závěrečná doporučení konference před-
nesl prof. J. Jesenský. Na základě usnese-
ní v plénu konstatoval, že ve druhé polo-
vině dvacátého století dospěla většina 
oborů patřících pod souborné označení 
„pomáhající profese" k poměmě ucelené-
mu poznání o mnoha komponentech lid-

ských zdrojů jedinců se zdravotním po-
stižením, které obsahují vedle poškoze-
ných i neporušené nebo dalšího rozvoje 
schopné struktury. To umožňuje chápat 
člověka s postižením jako člověka své-
bytného, s vlastní perspektivou vyúsťu-
jící pro něj do přijatelného sociálního 
statusu. Předpokládá to ovšem odhalení 
oněch rozvoje schopných struktur, podpo-
ru jejich vývoje i pomoc při překonávání 
překážek na této cestě prostřednictvím 
různých podpůrných opatření a zaintere-
sovaných organizací a institucí. 

Za velmi důležitou označil úlohu odbor-
ných a vědeckých kruhů, jejichž úsilí by 
mělo vyústit v inovaci prostředků a inter-
vencí ve svých pracovních oblastech tak, 
aby výstupy výzkumů a vytváření teore-
tických systémů reflektovaly měnící se 
realitu podmínek existence člověka se 
zdravotním postižením. Odpovědností 
představitelů politiky, veřejné správy 
a pomáhajících institucí je pak kodifika-
ce praktických opatření skutečně měnící 
kvalitu života, aby tak přispívaly ke zvy-
šování kvality života občanů se zdravot-
ním postižením i zlepšováni jejich posta-
vení. 

Dále se plénum usneslo na tvrzení, že 
poškození zdraví stále ještě znamená váž-
ný handicap v soukromi, na veřejnosti 
i v pracovním životě. V nejednom přípa-
dě znamená i diskriminaci směřující ke 
snížení sociokulturní i ekonomické situa-
ce člověka s postižením. Je tedy nezbyt-
né, abychom do dalšího období vstupo-
vali s úsilím o dosažení stavu, kdy inklu-
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zi, podporu a pomoc jedincům s posti-
žením bude možno považovat za stan-
dard a prosazovat j i nebude nutno, 
a naopak vysokou míru znevýhodnění, dis-
kriminaci a exkluzi bude nutno zdůvod-
ňovat. 

Vědecká konference Zdravotně postiže-
ní - programy pro 21. století důstojnou 
formou reprezentovala loňský Evropský 
rok zdravotně postižených. 

Závěrem chceme poděkovat všem čle-
nům programové rady a přípravného vý-
boru konference za neúnavnou práci 

a Ministerstvu zdravotnictví ČR, Krajské-
mu úřadu Královéhradeckého kraje, Oční 
optice Panenka, Východočeským plynár-
nám a řadě dalších sponzorů za finanční 
podporu. 

Přáním pořadatelů je, aby i akce tohoto 
druhu měly určitou pravidelnost, a tak 
i návaznost v řešení vytyčených úkolů. 

Pro případné zájemce dodejme, že po-
řadatelé připravují k vydání sborník pří-
spěvků konference, jehož obsahem budou 
i její závěry a doporučení. 

Kamila Růžičková 

DOŠLO DO REDAKCE 

VYMĚTAL, J. Úzkost a strach u děti. 
Praha : Portál, 2004. 192 s. ISBN 80-7178-830-9. 

Úzkost a různé formy strachu znepříjemňují dítěti přítomné chvíle a často mu brání 
podávat ve škole výkon, který by odpovídal jeho schopnostem. Mohou také natrvalo 
poznamenat jeho osobnostní vývoj. Přehledná knížka seznamuje čtenáře s projevy 
a příčinami nadměrné úzkosti a strachu u dětí i se způsoby, jak tyto emoce a prožitky 
mírnit, případně odstraňovat („svépomocí" i za přispění odborníků). Výklad je dopl-
něn řadou příkladů ze života a klinické praxe. Autor vysvětluje, jak se meziosobní 
vztahy a zejména vztahy rodičů mezi sebou promítají do jejich jednání s dítětem, což 
umožňuje hlubší porozumění příčinám a mechanismům, jež vedou k narůstání projevů 
strachu a úzkostnosti u dětí. Autor uvádí řadu praktických doporučení, jak mohou také 
učitelé, lékaři, zdravotníci a pracovníci dalších pomáhajících profesí přistupovat 
k dětem, které těmito problémy trpí. 
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