
Zprávy 

Z obsahu aktuálneho čísla Efety 

Aktuálne tretie číslo 22. ročníka Efe-
ty je zamerané na špeciálno-pedagogické 
a liečebno-výchovné otázky inkluzívnej 
edukácie. Aj keď číslo nemá monotema-
tický charakter, problematika inklúzie je 
v jednotlivých štúdiách zo slovenského, 
českého a polského prostredia jasne či-
tateľná. Pozornosť je venovaná aj 45. vý-
ročiu založenia Inštitútu pre špeciálnu 
a liečebnú pedagogiku pri UK v Brati-
slave, od vzniku ktorého sa datuje his-
tória interného univerzitného vzdeláva-
nia špeciálnych a liečebných pedagógov 
na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola 
zorganizovaná medzinárodná vedecká 
konferencia, správy z ktorej sú obsahom 
osobitnej rubriky. Obohatením čísla je 
recenzia na najnovšiu publikáciu profe-
sorky Annette Leonhardt z Univerzity 
Ludwiga Maximiliána v Mníchove, kto-
rá je na Slovensku známou a uznávanou 
odborníčkou (názov publikácie Rané po-
čutie. Zisťovanie a terapia porúch sluchu 
od prvých dní života). 

Rubrika Vedecké štúdie prináša 
teoretické koncepty autorov a empi-
rické zistenia. O. Zápotočná z Ústa-
vu výskumu sociálnej komunikácie 
SAV a A. Benková z MŠ približujú 
najvýznamnejšie zistenia z realizácie 
stimulačného programu zameraného 
na rozvoj čítania s porozumením v pred-
primárnom vzdelávaní. Autorky v nad-
väznosti na diskusný príspevok V. Po-
kornej s názvom Je možné přistupovat 
k vyučování a učení jiným způsobem, 
než jsme zvyklí? poukazujú na možnos-

ti využitia sociokognitívneho prístupu 
v prevencii porúch učenia. Pri tvorbe 
a realizácii polročného stimulačného 
programu autorky vychádzali z názorov 
L. S. Vygotského, podľa ktorého „deficit 
sám o sebe nie je prekážkou vývinu vyš-
ších psychických funkcií, problémom sú 
zmeny sociálnych vzťahov a interakcií, 
ktoré sú v dôsledku deficitu narušené, 
resp. stávajú sa prekážkou normálneho 
kultúrneho vývinu dieťaťa". Ťažiskom 
prezentovaných zistení je analýza po-
krokov 6-ročného chlapca rómskeho 
etnika s diagnostikovanou poruchou 
ADHD, nariadenou ústavnou starostli-
vosťou a odloženou školskou dochádz-
kou, ktorý dosiahol v záverečných me-
raniach vynikajúce výsledky. 

). Gajdošíková Zeleiová z Trnav-
skej univerzity v Trnave analyzuje vy-
brané štrukturálne prvky inkluzívne 
učiaceho sa spoločenstva. Na základe 
legislatívnych východísk inkluzívnej 
edukácie a Medzinárodnej klasifikácie 
funkčnej schopnosti, dizability a zdravia 
(2001) poukazuje na činitele ovplyv-
ňujúce tvorbu inkluzívneho spoločen-
stva. F. Klein z Univerzity v Tubingene 
sa zamýšľa nad biologickými koreňmi 
poznania a humanistickým vzdelaním 
z aspektu výskumného dialógu v liečeb-
nej a špeciálnej pedagogike. Predmetom 
štúdie sú kľúčové postuláty súvzťaž-
ných koncepcií. V. Pokorná z Centra 
kognitívnej edukácie v Prahe poukazuje 
na výhody kognitívneho prístupu k vy-
učovaniu v porovnaní s prístupom ori-
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entovaným na obsah. V aktuálnom čísle 
je dokončenie štúdie, jej ťažisková časť 
bola publikovaná v predchádzajúcom 
čísle (2/2012). C. Grzywniak z Pedago-
gickej univerzity v Krakove pojednáva 
o vybraných psychomotorických pro-
blémoch detí s ľahkými dysfunkciami 
centrálnej mozgovej sústavy. Autorka 
poukazuje na potrebu ich včasnej dia-
gnostiky a terapie vychádzajúc z prác 
V. Vojtu a A. J. Ayresovej. Naznačuje, že 
jednou z možností ďalšej práce s dieťa-
ťom s dysfunkciami psychomotorického 
vývinu je program integrujúcich cviče-
ní známy aj ako školský program od S. 
Goddard-Blythe (2006). M. Šauerová 
z Katedry pedagogiky a psychológie 
VŠTVaŠ Palestra na príklade prípadovej 
štúdie približuje faktory ovplyvňujúce 
inklúziu dieťaťa so zdravotným postih-
nutím v materskej a základnej škole (die-
ťa je v starostlivosti autorky od 4. roku 
života). Štúdia je písaná z pozície rodiča 
a poukazuje na edukačné oblasti, v kto-
rých sa očakávania rodiča a pedagóga 
odlišovali, pričom pre úspešnosť inklu-
zívnej edukácie je nevyhnutné, aby boli 
rovnaké, prípadne zosúladené. 

Rubrika Informujeme vás je venova-
ná medzinárodnej vedeckej konferencii 
s názvom Špeciálna pedagogika na Slo-
vensku v kontexte rokov 1967-2012. Pro-
fesor L. Požár v prvej správe kriticky po-
ukázal na skutočnosť, že na konferencii 
bola opomenutá osobnosť zakladateľa 
Inštitútu špeciálnej a liečebnej peda-
gogiky doc. PhDr. Miroslava Bažány-
ho, CSc., ktorý sa pričinil o založenie 
inštitútu spolu s doc. Predmerským 

a Dr. Pajdlhauserom. Doc. Bažány mal 
zásluhy aj na vzniku pedagogicko-psy-
chologických poradní (pôvodne psycho-
logických výchovných kliník), časopisu 
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 
Výskumného ústavu detskej psycholó-
gie a patopsychológie, ktoré taktiež ne-
boli spomenuté. Autor správy, ktorý bol 
prítomný pri zrode inštitútu, priblížil 
ostatné zásluhy doc. Bažányho na pôde 
Univerzity Komenského v Bratislave 
a poznamenal, že by sme nemali zabúdať 
na osobnosti, ktoré sa v ťažkých politic-
kých časoch významne podieľali na roz-
voji špeciálnej pedagogiky na Slovensku. 
V ďalšej správe A. Borešová priblížila 
stručný exkurz univerzitného vzdeláva-
nia špeciálnych pedagógov na Slovensku 
a kreovania špeciálnej pedagogiky ako 
vedného odboru. 

Aktuálne číslo prináša štyri recen-
zie najnovších publikácií z nemeckého 
a českého prostredia. B. Králíková sa 
zamerala na publikáciu od nemeckej 
logopédky E. Wildegger-Lack s názvom 
Terapia porúch vývinu detskej reči (3-10 
rokov) a od L. Novosada Tělesné posti-
žení jako fenomén i životní realita. V. Ja-
vorská priblížila publikáciu od P. Bendo-
vej a P. Zikla s názvom Dítě s mentálním 
postižením ve škole. V. Lechtá recenzoval 
publikáciu od A. Leonhardt s názvom 
Rané počutie. Zisťovanie a terapia po-
rúch sluchu od prvých dní života. 

Verím, že aktuálne číslo Efety 
(3/2012) osloví aj českého čitateľa, ktorý 
v ňom nájde nielen odborné poznatky, 
ale aj zaujímavé informácie. 

Nad'a Bizová 
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