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V posledních letech lze zaznamenat 
stoupající zájem odborníků i zaintereso-
vané veřejnosti o poznání a zdokumen-
továni dosavadního vývoje speciálně pe-
dagogických a sociálně pedagogických 
zařízeni. Souvisí to jistě i s obecným tren-
dem otevírání se společnosti, jejímž vý-
razným projevem jsou i různé formy in-
tegrace postižených lidí a veřejně sledo-
vaná péče o jejich pokud možno plno-
hodnotný život. Dosud u nás neexistuje 
ucelená dokumentace k dějinám speciál-
ních pedagogických zařízení, např. po-
mocných tříd, škol, zvláštních škol, spe-
ciálních škol nebo sociálních výchovných 
nebo nápravných ústavů a zařízení. Nut-
no podotknout, že ani v rozvinutých ze-
mích neexistují, pomineme-li publikace 
všeobecného (učebnicového) charakteru, 
monografie podobného zaměření, zpra-

cované na základě pečlivého archivního 
studia. 

Vynikající pomůcku nyní nabízí němec-
ký odborník českého původu, profesor 
mnichovské univerzity Herwig Baier, 
který se celý život věnuje studiu materiá-
lů k dějinám speciálně pedagogických 
zařízení v Německu a v českých zemích. 
V poslední době se středem jeho zájmu 
staly německé ústavy a školy v českém 
pohraničí v meziválečném období. Jedním 
z výsledků jeho velmi pečlivého studia 
českých a německých archivů, dobové li-
teratury, odborných i populárních perio-
dik, pozůstalostí významných osobností 
a dochované korespondence je recenzo-
vaná publikace, která přináší ucelený do-
kumentační materiál ke zvláštnímu škol-
ství v Sudetech. Publikace je v česko -
německé mutaci a přimo vybízí ke společ-
nému projektu na historicko - pedagogic-
ké monografii. První kroky v této věci již 
byly podniknuty. 

Dokumentace jednoznačně vyvrací tvr-
zení o zaostalost i sude tonémeckého 
zvláštního školství v první polovině 
20. století, které se objevuje v německých 
učebnicích. Předložená kniha dokládá, že 
již v době Rakouska-Uherska existovalo 
i na našem územi diferencovaná síť zvlášt-
ního školství. Špičku ve světě tvořil také 
český systém pomocných tříd a škol, kte-
rý' díky zákonu v roce 1929 preferoval 
speciálně pedagogické přístupy k dětem 
a mládeži. Od roku 1937 existoval v čes-
kých zemích systém speciální přípravy 
učitelů zvláštních škol. Soukromé, komu-
nální a státní instituce vytvořily po roce 



1918 hustou síť tzv. utrakvistických za-
řízení (společná pro Čechy i Nčmce). 
Národnostně oddčlenč pracov aly jen Zem-
ské komise pro ochranu dčti a péči o mlá-
dež. 

tíaierova kniha dokumentace je rozdč-
lena do následujících části: 

1. Seznam zv láštních škol a speciálně 
pedagogických zařízeni ke stavu v říjnu 
1936 podle jednotlivých školních okresů, 
který' obsahuje informace o velikosti tříd 
a škol, počtu dčti, vybaveni a učitelích, což 
tvoří nejcennější část publikace. 

2. Seznam sociálně pedagogických za-
řízeni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
který je rozdělen podle dobového členění 
na výchovné ústavy pro sociálně, výchov-
ně zaostalé děti, dále ozdravovny pro ne-
mocné děti, výchovné ústavy pro slabo-
myslné (dle tehdejší terminologie) děti. 

ústavy pro sirotky a opuštěné děti, domo-
vy pro zdravotně postižené děti spojené 
se zvláštními a speciálními školami, 
prázdninové kolonie a tábory, dále jesle 
a mateřské školy. 

3. K výše uvedeným seznamům je při-
pojen velmi pečlivě zpracovaný aparát 
použitých zkratek, pramenů a jmenné 
a místní indexy podle německých a čes-
kých názvů. 

Baicrova publikace je nepostradatelnou 
pomůckou pro každého, kdo se chce za-
bývat speciální pedagogikou a jejím vý-
vojem v českých zemích Měla by moti-
vovat k zahájení rozsáhlého historicko-
-pcdagogického výzkumu v oblasti vývo-
je speciálně pedagogických zařízení ne-
jen v Sudetech, ale i na dalším území 
Čech, Moravy a Slezska. 

Karel Rýdl 

• 


