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Rozvoj somatopédie jako špeciálnope-
dagogickej disciplíny možno na Sloven-
sku pozorovať už viac jako štyry desaťro-
čia. V sedemdesiatych rokoch například 
prevažovali v literatúre témy o vzdeláva-
ní telesne postihnutých, o ich diagnosti-
kovaní a selekcii. Prvé vedecké práce 
z tohoto oboru boli publikované v uni-
verzitnom zborníku Pedagogica specialis 
(Z výskumu úrovne čitateľskej techniky 
telesne chybných žiakov základnej de-
väťročnej školy od doc. PhDr. Emy Kol-
lárovej, CSc.). 

Autorka recenzovanej príručky PhDr. 
Vilma Hudáčová, CSc., je členkou kated-
ry somatopédie PedF UK v Bratislave. Jej 
doterajšie štúdie možno rozdeliť na nie-
koľko okruhov: koncepcia predškolskej 
výchovy telesne postihnutých, efektívnosť 
metód vo vyučovacom procese a i. Jako 
spoluautorka vymedzila a objasnila zá-
kladné terminologické otázky vedného 
odboru somatopédia. Vo svojej kandidát-
skej práci analyzovala kvantitatívne a kva-
litatívne znaky grafických prejavov teles-
ne postihnutých detí. 

Jej dielko Písmo a písanie telesne po-
stihnutých detí prináša komplexnejší po-
hľad na danú problematiku. Na základe 
syntézy vlastných i sprostredkovaných 
odborných prameňov, tvorivými prístup-
mi a teoretickým výskumom sa jej poda-
rilo vytvoriť prakticky výborne použiteľnú 

publikáciu pre študentov - somatopédov, 
špeciálnych pedagógov jako aj pro uči-
teľov bežných škôl. 

Z obsahovej stránky sa táto „malá mo-
nografia" rozdeluje na šesť navzájom sú-
visiacich kapitol: 
1. Všeobecná charakteristika písanej reči 
2. Telesné postihnutie a možnosti písania 
3. Z fyziológie písania 
4. Detské písmo a jeho znaky 
5. Kvalitatívne a kvantitatívne znaky pís-

ma telesne postihnutých detí v priereze 
výskumu 

6. Možnosti korekcie písania telesne po-
stihnutých detí 

Ad 1. Při všeobecnej charakteristike 
daného javu sa pisateľka zamerala na im-
presívnu a expresívnu zložku písanej reči 
s možnými narušeniami. Vychádza z jej 
psychofyziologických základov a neuro-
psychológie. Medzi dôležité komponenty 
písania zaraďuje rečovo-motorickú a vi-
zuálnu stránku. Hovorí aj o neurologickej 
štruktúre písania (analýza zvukového 
toku). Niektoré narušenia reči autorka 
opísala podľa prof. Sováka. Širší náhľad 
na problematiku narušenej komunikačnej 
schopnosti poskytuje však monografia 
prof. Viktora Lechtu: Symptomatické po-
ruchy reči. 

Ad 2. V ďaľšej kapitole sa upresňuje 
pojem „telesné postihnutie" a spomínajú 
sa najzávažnejšie formy. Prirodzene, naj-
väčšia pozornosť sa sústreďuje na popu-
láciu s diagnózou detská mozgová obrna. 
Paralelne so spastickými a nespastickými 
formami postihnutia sa demonštrujú aj 

|266 



spôsoby písania kýpťami, protézami, ústa-
mi a i. 

Ad 3. Stať o fyziológii písania vysvetľu-
je pohyb ruky v rámci směrovosti (od tela, 
k telu, vpravo, vľavo). Motorické prvky 
a ich výskyt sú vyjadrené v prehľadnej ta-
buľke. Charakterizuje sa fúnkcia častí ruky 
a prstov na tvorbe písania. Dôležitá je aj 
podkapitola o technických požiadavkách. 
Východiskom pre nácvik písania u teles-
ne postihnutých detí sú aj poznatky 
z fyziológie písania zdravých. 

Ad 4. Ďalšia časť publikácie sa zamie-
rava na analýzu najtypickejších znakov 
detského písma. K uvedeným znakom 
patria: tvary a veľkosť písmen, úmernosť 
a rovnomernosť veľkosti písma, sklon pís-
ma a jeho hustota a rytmizácia. Pri dia-
gnostikovaní grafických prejavov by bolo 
vhodné doplniť známe schémy o vlastné 
postupy. 

Ad 5. O serióznom prístupe autorky 
k danej problematike svedčí rozsiahla 
analýza písma telesne postihnutých detí 
zacielená na hodnotenie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych znakov. Základné cha-
rakteristiky detského písma porovnáva 
v troch skupinách probantov: u detí 
s DMO, u detí s ostatnými telesnými po-
stihnutiami a u detí zdravých. Výsledky 
výskumu sa kvantifikovali podľa bodo-
vých hodnôt formou tabuliek a grafov. 
Priemerné a podpriemerné hodnoty sa 
vyskytovali u oboch subskupín detí 

s postihnutím, čím autorka poukázala na 
závažné problémy pri písaní. Zo ziste-
ných záverov by mali vyplynúť odporú-
čania pre prax v zmysle istej modifiká-
cie vo vyučovacom procese. Pre zainte-
resovaného čitateľa budú akiste veľmi 
zaujímavé aj ukážky písma detí podľa 
druhu postihnutia. 

Ad 6. Najzávažnejšou a prirodzene naj-
obsažnejšou je záverečná kapitola o mož-
nostiach korekcie písania telesne postih-
nutých detí. V úvode sa vymedzujú ciele 
nácviku písania, písmo by malo byť čita-
teľné a spoločensky upotrebiteľné. Ďalšie 
podkapitoly opisujú jednotlivé metodic-
ké kroky špeciálneho výcviku. Nácvik pí-
sania u detí s DMO postupuje na základe 
diagnostických zistení. V prípravnej fáze 
prevládajú motivačné cvičenia pre pohyb 
homých končatín. Pre zjamnenie motori-
ky sa využíva množstvo imitačných, ma-
nipulačných a úchopových prvkov. Pre-
hľadne sú vyznačené druhy pohybov pre 
ramenný, lakťový a zápästný kľb. Taktiež 
sa detailne exponujú prostriedky zaisťujú-
ce správne držanie tela pri písaní. Celý 
cvičný postup je rozšírený aj o individuál-
ne činnosti. Veľmi pôsobivé a efektívne 
sú o. i. grafomotorické cvičenia. 

Na záver možno opätovne podčiarknuť, 
že metodická príručka bude vhodným pro-
striedkom pre skvalitnenie práce somato-
pédov-elementaristov. 
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