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Anotace:  Profesor Miloš Sovák byl významným představitelem české speciální 

pedagogiky. Svým dílem výrazně ovlivnil vývoj i současnou podobu tohoto oboru. 

Osobnost profesora Sováka bude přiblížena prostřednictvím čtyř úhlů pohledu: osobní 

vzpomínky a výpovědí jeho blízkých, kolegů a studentů; informace o jeho publikační 

a univerzitní činnosti, jeho pojetí speciální pedagogiky, celkový obraz osobnosti profesora 

Sováka pak dotvoří jeho odkaz v současných speciálně pedagogických učebních textech.    

Annotation: Professor Miloš Sovák was an important representative of Czech special 

education. His work greatly influenced the development and the current form of the field. 

Personality Professor Sovák will be approached through four perspectives: personal 

memories and testimonies of his relatives, colleagues and students, and information about 

its publications and university activities, the concept of special education, the overall 

picture of the personality of Professor Sovák then finalize his legacy in current special 

education learning materials. 
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Úvod 

Prof. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák, DrSc. byl významným představitelem české 

speciální pedagogiky, svým dílem ovlivnil její vývoj i současnou podobu natolik, ţe jsem 

se rozhodla věnovat se jeho osobnosti a dílu na poli speciální pedagogiky 

ve své bakalářské práci a to i přes to, ţe zpracování tématu převáţně historického nemusí 

být tak zajímavé, jako kdyby se práce věnovala některému z aktuálních 

speciálněpedagogických problémŧ. Na druhé straně diskuse o tom, zda a nakolik teoretický 

rámec speciální pedagogiky vytvořený profesorem Sovákem limituje její současný vývoj, 

stále probíhají a není tedy od věci se osobností, prací a odkazem tohoto speciálního 

pedagoga, lékaře a univerzitního profesora zabývat.   

První kapitola této práce čerpá zejména z osobních vzpomínek pana profesora, 

ze vzpomínek jeho přátel, kolegŧ a studentŧ. Jejím cílem je přiblíţit osobnost profesora 

Sováka nejen z perspektivy jeho rozsáhlé organizační, publikační a pedagogické činnosti. 

Následující kapitola zasazuje práci profesora Sováka do kontextu vývoje české 

(resp. československé) speciální pedagogiky a věnuje se roli, jeţ profesor Sovák v tomto 

vývoji sehrál. Druhá část této kapitoly, která nastiňuje Sovákovu koncepci speciální 

pedagogiky, čerpá zejména z jeho publikace Nárys speciální pedagogiky. 

Obraz osobnosti a díla profesora Sováka je dokreslen prozkoumáním jeho odkazu 

v současných speciálněpedagogických studijních textech prostřednictvím obsahové 

analýzy vybraných publikací v poslední, třetí kapitole této bakalářské práce. 



8 

 

1 Život a osobnost profesora Miloše Sováka 

Jakkoli se mŧţe zpočátku zdát jednoduché psát o ţivotě významné osobnosti, 

zvláště jsou-li k dispozici zdroje, které zaznamenávají – více či méně podrobně – její 

ţivotopis, profesní pŧsobení, osobní vzpomínky i vzpomínky blízkých, přátel a kolegŧ, 

dojdeme poměrně záhy k zjištění, jak sloţitý úkol to mŧţe být. Obdobně jako pan Doc. 

Milan Kantor v úvodu své stati Ze ţivota profesora Miloše Sováka (2000) jsem si musela 

poloţit otázku, jakým zpŧsobem přiblíţit ţivot tohoto významného představitele české 

speciální pedagogiky. Jaké informace vybrat a jak je prezentovat? Zvolit strohý (v případě 

profesora Sováka nikoli co do rozsahu) výčet ţivotopisných údajŧ a odborných činností 

v datech, tedy jakýsi strukturovaný ţivotopis? Či se zaměřit spíše na osobní vzpomínky 

pana profesora a jeho blízkých, přátel, kolegŧ, studentŧ? Pan Doc. Milan Kantor zvolil 

výběr z osobních vzpomínek M. Sováka „In Margine“ z roku 1984.  

Kniha In Margine je cenným zdrojem informací o ţivotě a osobnosti profesora 

Sováka, ačkoli a moţná právě proto, ţe se nejedná o „ţádné popisy ţivotopisného rázu…, 

ale jen o drobné historky… sebrané na okraji všedních dní“ (Sovák, 1975
1
). Měla by být 

v této kapitole zahrnuta, byť jen v krátkých úryvcích zpestřujících ony popisy 

ţivotopisného rázu. 

Miloš Sovák – lékař, univerzitní profesor a významný představitel české speciální 

pedagogiky, člověk s rozsáhlými vědomostmi a všestrannými zájmy – se narodil 15. dubna 

1905 v Bechyni jako nejmladší ze sedmi dětí. Na idylické jihočeské městečko Bechyně 

a rodný domek v tiché uličce poblíţ náměstí často vzpomínal ve svých vyprávěních, 

a i kdyţ od svých vysokoškolských studií na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy ţil 

v Praze, rád se do rodného města vracel. 

V Bechyni absolvoval profesor Sovák svá první studijní léta jako ţák místní obecné 

školy a prvního ročníku měšťanské školy, poté nastoupil na C. k. klasické gymnázium 

v Táboře.  

Na táborském gymnáziu studoval s vynikajícím prospěchem, přestoţe, jak sám 

uznával, „měl značné osobní zkušenosti“ se záškoláctvím, a i kdyţ si „k osobnímu volnu 

                                                           
1
 Kniha „In Margine“ vyšla ve dvou vydáních: v roce 1975 a v roce 1984. V této práci jsou pouţity citace 

z prvního vydání. 
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vybíral dny, kdy nebylo zkoušení ani komposice, tedy dny, kdy nebylo nutných 

povinností,“coţ ho přinejmenším nudilo, tradičně se projevovala tato skutečnost 

na vysvědčení ve formě sníţené známky z chování (Sovák 1975, s. 11). Omluvenky, 

z nichţ např. jedna zněla „pro následky otravy školního vyučování účasten býti nemohl“ 

(tamtéţ, s. 12), tedy zřejmě vyučující nepřesvědčily, ačkoli byly vyhotoveny přesně podle 

úředního blanketu, svědčí však o Sovákově smyslu pro humor.  

Při zpracovávání ţivotopisu významné osobnosti se přímo nabízí vyhledávat 

v prŧběhu dětství či mládí momenty, které by ji mohly nějakým zpŧsobem předurčovat 

k té či oné oblasti profesního zájmu v dospělosti. U profesora Sováka bychom 

v této souvislosti mohli zmínit např. šest generací lékařŧ z matčiny strany v jeho genech 

(Medailon 2004), to, jak si jej starší chlapci dobírali pro jeho špatnou výslovnost, 

jak v dětství při hře „na vojnu“ vţdy „dělal vojenského doktora“ a nevolnost svých 

kamarádŧ „vojákŧ“ léčil „hofmanskými kapkami na kostce cukru“ (Sovák 1975, s. 5), 

či jak si na gymnáziu jiţ od primy „na prázdninové cesty, na knihy apod., vydělával 

kondicemi“ (tamtéţ, s. 13). Profesor Sovák se však nedomníval, ţe by jej tyto skutečnosti 

nějak předurčovaly pro jeho budoucí lékařské, logopedické nebo pedagogické zaměření, 

jak uvádí „V nekrologu se ţivotní vědecké dílo obvykle hodnotí tak, ţe jeho genesa se 

vykládá jednoznačným zaměřením na obor uţ od útlého, ne-li embryonálního ţivotního 

období. Nemohu to potvrdit a mám dojem, ţe to bývá spíše výslednicí zájmŧ a studia 

v období dospívání, výslednicí nahodilých konstelací a mnoţství jiných faktorŧ“ (Sovák 

1975, s. 1). Zdá se, ţe tyto konstelace a faktory sehrály svou roli v profesním ţivotě 

profesora Sováka hned několikrát.  

1.1 Významné mezníky v životě profesora Sováka z perspektivy jeho 

oborové orientace  

Po ukončení gymnázia začal profesor Sovák v Praze studovat práva, jak si to přál 

jeho otec. Jiţ se nedozvíme, jak by se vyvíjela česká speciální pedagogika a logopedie, 

kdyby po třech týdnech nepřešel z práv, jejichţ studium ho neuspokojovalo na studium 

medicíny (Sovák 1975).  

Kdyby po promoci, v roce 1930, nepotkal svého kolegu ze studií, který mu nabídl, 

zda by místo něj nepřijal místo asistenta na foniatrickém oddělení (u prof. Seemana) 

otorinolaryngologické kliniky prof. Přecechtěla ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 
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a on nabídku nepřijal ačkoli, jak uvedl ve svých margináliích: „uţ za studí, kdyţ jsme 

chodili na přednášky do rinolaryngologického ústavu, úplně jsem si zošklivil tento obor 

(jak se mi to jevilo – obor zaplivaný a usmrkaný) a říkal jsem si kdyby se nic jiného 

nenašlo, tak na tohle určitě nepŧjdu. A vida. Odříkaného chleba nejvíc. Tedy nikoli 

cílevědomá snaha a predestinovaná záliba pro obor, ale náhoda a konstelace“ (Sovák 1975, 

s. 67). Na ORL klinice Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pracoval devět let 

(v letech 1931 – 1940).  

Výrazný vliv na Sovákovu další odbornou orientaci mělo také jeho pŧsobení 

v Praţském soukromém ústavu pro hluchoněmé v Praze na Smíchově, kde jako klinický 

asistent po třináct let (od roku 1932) vykonával konziliární lékařskou péči (Edelsberger 

1994). Podle svých slov, jak uvádí Medailon v Bechyňském městském zpravodaji (2004), 

„sedával v zadní lavici, sledoval učitele při jejich práci s neslyšícími dětmi a mnoho se tam 

naučil“.  

V období 2. světové války, kdy byly vysoké školy uzavřeny, odešel profesor Sovák 

z ORL kliniky a přijal místo odborného školního lékaře pro otorhinolaryngologii a foniatrii 

na fyzikátě hl. města Prahy. „Magistrátu hl. m. Prahy náleţel ve světě primát za to, 

ţe obohatil školní zdravotní sluţbu sluţbami odbornými“ (Sovák 1975, s. 91), konkrétně se 

jednalo o psychiatrii, oftalmologii a jiţ zmíněnou otorhinolaryngologii a foniatrii. 

Obohacení bylo patrně oboustranné, Sovák začal více pronikat do problematiky, 

v současné terminologii řečeno, narušené komunikační schopnosti v oblasti školství 

a pedagogiky, uvědomoval si, ţe práce foniatra, má-li se „dělat pořádně“, vyţaduje „krom 

znalostí z celé otolaryngologie téţ znalosti s neurologie, psychiatrie, psychologie, 

pedagogiky a v neposlední řadě z fonetiky“ (tamtéţ, s. 80). Právě zájem o fonetiku přivedl 

profesora Sováka ke spolupráci s profesorem fonetiky Dr. Bohuslavem Hálou, ze které se 

vyvinula „zprvu foneticko-foniatrická, později foneticko-logopedická vědecká symbióza, 

jejímţ výsledkem byla kníţka Hlas-řeč-sluch
2
“ (Edelsberger 1994, s. 10). 

Dalším, svým zpŧsobem posledním, významným mezníkem v oborové orientaci 

profesora Sováka byl návrh na jeho jmenování do funkce přednosty nově budované ORL 

kliniky v Plzni na počátku roku 1946. Profesor Sovák stál tehdy před rozhodnutím, zda se 

dát čistě lékařskou cestou, nebo zda definitivně spojit své odborné lékařské znalosti 

                                                           
2
 Kniha Hlas-řeč-sluch vyšla celkem ve čtyřech, postupně doplňovaných a přepracovávaných vydáních 

v letech 1941, 1947, 1955 a 1962. 
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s pedagogikou a zaměřit se „interdisciplinárně na problematiku léčebně, nápravně 

či speciálně pedagogickou“ (Edelsberger 1994, s. 11). V Sovákově rozhodnutí zvolit 

druhou variantu, tedy pokračovat dále v jiţ započaté lékařsko-pedagogické orientaci, sehrál 

významnou roli básník Vítězslav Nezval, kdyţ shrnul situaci těmito slovy: 

„je to jednoduché, uši dlabat, to se mŧţe naučit kaţdý…, ale na takovéhle věci, jako jsou ti 

hluchoněmí, slepí atd., na to se musí najít potrhlej člověk. A takových moc není. Zŧstaň při 

tom“ (in Sovák 1975, s. 108). Profesor Sovák zŧstal. 

1.2 Organizační a univerzitní činnost profesora Sováka v datech 

Rozsáhlé vědomosti v lékařské, biologické, přírodovědecké, společenskovědní 

i pedagogické oblasti spolu se souhrami náhod a faktorŧ, z nichţ některé (ty zásadní) jsou 

uvedeny v předcházející podkapitole, umoţnily profesoru Sovákovi originální pohled 

na problematiku osob (zejm. dětí a mládeţe) s postiţením, podněcovaly jej k organizování 

celé řady počinŧ, které ovlivnily nejen ţivoty těchto osob a jejich blízkých, ale i teorii 

a praxi české (resp. československé) speciální pedagogiky. Organizační a univerzitní 

činnost profesora Sováka: 

1946 Zaloţil Ústav pro nápravu vad řeči a sluchu - Logopedický ústav hlavního 

města Prahy. V čele jeho stál aţ do roku 1960, kdy byl Logopedický ústav 

zrušen. 

1946 Získal doktorát na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, byl honorovaný 

docent ve Fonetickém ústavu profesora Hály na téţe fakultě.  

1946 - 1960 V rámci aktivit Logopedického ústavu organizoval logopedické kurzy 

pro učitele, ve spolupráci se spolkem Efeta prosadil a zajistil celostátní 

poradenskou péči o osoby s poruchami sluchu a bezplatné přidělování 

sluchadel (1948 v Čechách, v roce 1951 na Slovensku), vedl poradenskou 

péči pro rodiče dětí s postiţením a pro děti levoruké, 

byl spoluzakladatelem školy pro nedoslýchavé a školy pro vadně mluvící. 

1946 - 1950 Byl vedoucím Ústavu pro pedopatologii (později defektologii) na nově 

vzniklé Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

1948 Habilitoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ze speciální 

(nápravné) pedagogiky. 
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1950 Jmenován mimořádným profesorem nápravné pedagogiky (se zřetelem 

k logopedii). 

1957 Zaloţil Mezinárodní komitét pro spolupráci v defektologii. 

1963 Získal doktorát pedagogických věd za monografii Lateralita 

jako pedagogický problém (1960, 1962). 

1964 - 1970 Po znovuobnovení pedagogických fakult v roce 1964
3
 zaloţil 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy katedru speciální pedagogiky, 

v jejímţ čele stál aţ do svého dŧchodu (1970). 

1966 Jmenován řádným profesorem Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy. 

1967 Hlavním autorem koncepce denního studia speciální pedagogiky. 

1970 - 1989 Stál v čele České logopedické společnosti, jíţ byl spoluzakladatelem 

(v roce 1970). 

(Edelsberger 1992, 1994, Kantor 2000, Kysučan 2009) 

1.3 Publikační a pedagogická činnost profesora Sováka 

Publikační činnost profesora Sováka je vskutku obdivuhodná. Pokud 

se např. rozhodneme některou z jeho publikací vyhledat pomocí Souborného katalogu 

České republiky, který shromaţďuje údaje o kniţních jednotkách ve fondech českých 

knihoven a institucí, pod heslem autor: Miloš Sovák se nám zobrazí více neţ 170 odkazŧ. 

Podle Klenkové (2006) publikoval profesor Sovák dokonce více neţ 240 odborných prací 

(časopiseckých a sborníkových příspěvkŧ, monografií, učebnic…). Těţiště jeho publikační 

činnosti tvoří 25 monografií, z nichţ mnohé byly publikovány v zahraničí (Kysučan 2009). 

Cílem této podkapitoly rozhodně není jmenovat všechny jednotlivé práce, 

nejen ţe by jejich seznam zabral podstatnou část určeného rozsahu tohoto textu, 

ale je to zřejmě prakticky nemoţné. Uvedu tedy alespoň některé. Poměrně rozsáhlá (nikoli 

                                                           
3
 Na základě školské reformy z roku 1953 byly uzavřeny všechny pedagogické fakulty, příprava učitelŧ 

probíhala v tzv. Vysoké škole pedagogické, Vyšší pedagogické škole. Edukační základnu logopedie (resp. 

pedopatologie, defektologie) tvořil v té době (v podstatě uţ od zaloţení Ústavu pro pedopatologii na PedF 

UK v roce 1946) Logopedický ústav, který sídlil v Kaprově ulici na Starém Městě:  

„Třebaţe jsme prodělali četné dialektické zvraty na universitě – od pedagogické fakulty přes Vysokou školu 

pedagogickou, Vyšší pedagogickou školu (přitom vyšší byla niţší neţ ta vysoká), Ústav dálkového studia, 

přes pedagogické instituty zpátky k pedagogické fakultě, zŧstávali jsme…na vlastní katedře v Kaprově ulici, 

díky Logopedickému ústavu“ (Sovák 1975, s. 116).  
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však úplná) bibliografie je obsahem přílohy č. 1, nalezneme v ní i úplné bibliografické 

údaje k níţe uvedeným pracím.  

Svou vŧbec první práci publikoval profesor Sovák v Časopise lékařů českých 

pod názvem Poměry sympatických reflexů u koktavých v roce 1933. Od roku 1937 začal 

také přispívat do tehdejších speciálně pedagogických časopisŧ Úchylná mládež a Revue 

hluchoněmých
4
 (Edelsberger 1994). Velmi ceněná je jeho první kniţní publikace, napsaná 

ve spolupráci s profesorem Hálou Hlas – Řeč – Sluch: základní věci z anatomie, fysiologie 

a hygieny hlasového, mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, 

orthofonie atd. Kniha, o níţ byla jiţ zmínka v předchozí části textu (podkapitola 1.2), 

„vypovídá mnohé o jejich koncepci spojení lékařských a společenskovědních hledisek 

v nazírání na dorozumívání člověka řečí“ (Lašťovka 2005). Poslední vydání publikace 

Hlas - Řeč – Sluch z roku 1962 nese jiţ podtitul Základy fonetiky a logopedie a plní funkci 

vysokoškolské příručky.  

Profesor Sovák je autorem celé řady dalších učebních textŧ z oblasti logopedie, 

z nichţ jmenujme např. jeho první vysokoškolská logopedická skripta Defektologie 

speciální – Logopedie (1955, 1958), jeho první celostátní učební texty logopedie 

pro posluchače pedagogických fakult Logopedie z roku 1966, 1972 a 1974 (Edelsberger 

1994) či učebnici Uvedení do logopedie (1978, 1981), která má dodnes své místo snad 

v kaţdém seznamu doporučené literatury k vysokoškolskému studiu této oblasti.  

Vedle logopedických prací je profesor Sovák také autorem děl věnujících se 

problematice obecně speciálně pedagogické: např. Defektologie obecná (1954, 1955), 

Nárys defektologie (1958) či Nárys speciální pedagogiky, který vyšel celkem v šesti 

vydáních v letech 1972 – 1986; problematice laterality a leváctví: Výchova leváků v rodině 

(vydávána opakovaně v letech 1958 - 1985), Lateralita jako pedagogický problém (1960, 

1962); v posledních letech svého ţivota pak také napsal dvě práce pojednávající o procesu 

učení: Biologické základy učení (1985) a Učení nemusí být mučení, vydané Státní 

pedagogickým nakladatelstvím v edici Knihy pro rodiče v roce 1990, tedy jiţ 

po jeho smrti.  

                                                           
4
 Jedná se např. o časopisecké příspěvky Poznámky k obtížím při nápravě vad řeči  v časopise Úchylná 

mládež z roku 1937 a O subjektivní stránce nedoslýchavosti v Revue hluchoněmých z téhoţ roku. 
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S publikační činností profesora Sováka je úzce spojena i jeho činnost edukační, 

přednášel nejen studentŧm na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na dalších 

univerzitách, ale pořádal také přednášky a kurzy pro učitele, lékaře, psychology, rodiče…, 

v Čechách, na Slovensku i v zahraničí. Kantor (2000) uvádí ve svém článku částečný 

přehled z pozŧstalosti od roku 1945 – 1974, z něhoţ vyplývá, ţe v těchto letech profesor 

Sovák uspořádal 132 přednášek lékařŧm a dalším pracovníkŧm ve zdravotnictví, 

133 přednášek pedagogŧm, psychologŧm, veřejnosti a 134 instruktáţí, školení, 

doškolování v logopedických kurzech; šestačtyřicetkrát byl pozván a přednášel v zahraničí.  

Studenti, přátelé, kolegové – účastníci, posluchači profesorových přednášek, kteří 

vystoupili se svými příspěvky na logopedické konferenci věnované jeho památce v roce 

1990 v Praze, se shodují na tom, ţe je ohromoval svými mnohostrannými znalostmi 

a celkovým přehledem, svou schopností analýzy i syntézy, v jeho pojetí byla speciální 

pedagogika v pravém slova smyslu vědou interdisciplinární; byl sice náročným 

přednášejícím (i zkoušejícím), jeho přednášky však byly vţdy aktuální, srozumitelné, 

udával celou řadu příkladŧ, kazuistik, ale také vyprávěl historky či citoval z beletrické 

literatury (Náš pan profesor 1992). Za vše co bylo o charakteru pedagogického přístupu 

profesora Sováka řečeno (či napsáno) těmi, kdo měli tu moţnost osobně se jeho přednášek 

účastnit, cituji:  

„Nikoho při svých vystoupeních nenechal zahálet, jeho dotazy nutily ke spolupráci, 

přemýšlení, k následnému studiu“ (Kantor 2000, s. 88). 

„Byl náročný, chtěl, abychom dobře znali svŧj obor. Ale byl také nesmírně trpělivý, 

kdyţ trval na tom, abychom pochopili podstatu studovaných problémŧ“ (Václav Netolický 

in Náš pan profesor, s. 34). 

„Uměl těţké, někdy nezáţivné obsahy tak zformulovat, a tak podat, ţe koncentrace 

na tyto obsahy nám nepřipadla těţká. Věděl, kdy má udělat pauzu, věděl, kdy má udělat 

vtip, věděl, kdy má od nás poţadovat přesnou a hlubokou koncentraci“ (Solarová 

in Náš pan profesor 1992, s. 41). 

Z předcházejících podkapitol je zřejmé, ţe rozsah práce profesora Sováka 

je pozoruhodný. To vše – jeho ţivot, rozsáhlé dílo - „nelze odmyslit od doby, ve které ţil 

a tvořil. Rakousko-Uhersko, 1. světová válka, Československo – první republika, 



15 

 

nacistická okupace – Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka, rok 1945, léta 1946 – 

1948 – 1950, léta normalizace, osmdesátá léta“ (Kantor 2000, s. 74).  

Oporou v jeho profesním i osobním ţivotě mu byla jeho ţena a spolupracovnice 

dr. Marta Sováková, s níţ se seznámil v roce 1935. Vzali se roku 1940. O rok později se 

manţelŧm Sovákovým narodil první syn Miloš, jejich druhý syn Mojmír se narodil v roce 

1943 (Kábele in Náš pan profesor 1992). 

  Prof. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák, DrSc. zemřel v Praze po těţké nemoci 29. 9. 

1989, je pohřben ve svém rodném městě Bechyni.  



16 

 

2 Role profesora Sováka ve vývoji speciální pedagogiky 

Profesor Sovák zasáhl svou činností do vývoje české (československé) speciální 

pedagogiky natolik, ţe je označován za jejího zakladatele (srov. např. Klenková 2006, 

s. 20; Titzl 2000, s. 92). Oproti tomu např. Edelsberger (1994, s. 14, 107) je toho názoru, 

ţe označení prof. Sováka za zakladatele české speciální pedagogiky neodpovídá historické 

skutečnosti a přiklání se tedy k formulaci „tvŧrce moderního pojetí“ této vědní disciplíny. 

Příčinu odlišných pohledŧ lze spatřovat v tom, ţe formování speciální pedagogiky (resp. 

oboru, který nyní tento název uţívá) probíhalo v několika etapách a určení doby 

jejího vzniku se odvíjí od toho, kterou z těchto fází budeme povaţovat za její uvědomělý 

počátek (Titzl 2000). 

Ať jiţ se přikloníme k té či oné formulaci, je jisté, ţe profesor Sovák nevytvořil 

svou koncepci speciální pedagogiky z ničeho. Podrobná historie vzniku české speciální 

pedagogiky není předmětem této práce, povaţuji přesto za vhodné, před tím neţ se budu 

zabývat rolí profesora Sováka v tomto oboru, přiblíţit její vývoj a představitele, 

na něţ Sovák svým dílem navázal.  

Myšlenkovou základnu výchově a vzdělávání osob s postiţením poskytl jiţ Jan 

Amos Komenský (1592 – 1670). Jeho teze, ţe kaţdý, kdo se narodil člověkem 

má přirozené boţí právo na výchovu a vzdělávání bez výjimky, tedy, ţe „všichni všemu 

mají býti vyučováni“ (Komenský 1905
5
 in Černá 2008, s. 23) a „připouštíme-li tedy my 

pouze některé ke vzdělávání ducha, vyloučivše ostatní, jsme nespravedliví nejen k těm, 

kdoţ jsou účastni téţe přirozenosti, nýbrţ i k samému Bohu“ (Komenský 1905
6
 in Černá 

2008, s. 23), byly inspirací a výzvou pro následující generace duchovních, lékařŧ, 

pedagogŧ, speciálních pedagogŧ, … jeţ svou práci zasvětili péči, výchově a vzdělávání 

osob s rŧzným typem a hloubkou postiţení.  

Od doby, kdy Jan Amos Komenský napsal svou Velkou didaktiku k prvním 

organizovaným počinŧm v oblasti vzdělávání osob s postiţením, uplynulo, díky 

                                                           
5
 Citováno z 10. kapitoly díla Velká didaktika, strana 1. Bibliografický odkaz: KOMENSKÝ, Jan Amos. 

Didaktika velká. Praha: Dědictví Komenského, 1905. 378 s. 

6
 Citováno z 9. kapitoly díla Velká didaktika, strana 2 a 4. Bibliografický odkaz: KOMENSKÝ, Jan Amos. 

Didaktika velká. Praha: Dědictví Komenského, 1905. 378 s. 
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těmto snahám nenakloněným společenským podmínkám v prŧběhu 17. a 18. (resp. i 19.) 

století, více neţ sto let.  

Proces formování vlastní speciální pedagogiky mŧţeme rozdělit do čtyř 

následujících vývojových etap (dle Titzl 2000, Renotiérová 2005). 

(1) Počáteční etapu vývoje speciální pedagogiky lze charakterizovat narŧstajícím 

zájmem o léčbu, výchovu a řešení právní problematiky osob s postiţením a vznikem 

prvních ústavŧ pro osoby s jednotlivými typy postiţení (Titzl 2000, Renotiérová 2005). 

Nejdříve se institucionálního zajištění dostalo osobám neslyšícím, kdyţ v roce 1786 vznikl 

v Praze první ústav pro hluchoněmé. Následoval ústav pro nevidomé děti zaloţený roku 

1807 z iniciativy Josefa rytíře z Mádrŧ (1754 – 1815), první zdejší učitel dr. Aloys Klar 

(1763 – 1833) byl později (1832) zakladatelem Zaopatřovacího a zaměstnávacího ústavu 

pro dospělé slepce. V roce 1871 byl Spolkem paní sv. Anny zaloţen první ústav 

psychopedického zaměření Ústav pro idioty v Praze (o rok později přejmenovaný 

na Ernestinum), autorem myšlenky zaloţit tento ústav byl lékař Karl Slavoj Amerling 

(1807 – 1884). Jako prevence nárŧstu počtu opuštěných dětí a delikventní mládeţe byla 

zřízena Vychovatelna v Praze – Libni (1883), první etopedické  zařízení. Osobám 

s tělesným postiţeným se dostalo institucionálního zajištění nejdéle, první ústav pro děti 

s tělesným postiţením na našem území byl zaloţen v roce 1910 v Liberci, tento ústav byl 

však německý, aţ v roce 1913 vznikl z iniciativy lékaře Rudolfa Jedličky (1869 – 1926) 

první český ústav pro osoby s tělesným postiţením v Praze, Jedličkův ústav. (Titzl 2000, 

Kysučan 2009). 

Vzniklé ústavy tvořily dŧleţitou odbornou základnu pro rozvoj výzkumu a teorie, 

jeţ se však rozvíjely - ve vazbě na tyto instituce - odděleně v jednotlivých specializacích, 

bez sjednocující obecné speciálněpedagogické teorie (Jesenský 2000, Titzl 2000). 

(2) „Druhá etapa vývoje speciálněpedagogického myšlení se částečně překrývá 

s první“ (Titzl 2000, s. 94). Na přelomu 19. a 20. století se rozrŧstá institucionální péče 

o osoby s postiţením i mimo Prahu, v odborných ústavech jsou psány první učebnice 

pro ţáky s postiţením (Titzl 2000, Renotiérová 2005). V pedagogice se odráţí orientace na 

dítě charakteristická pro 20. století (tzv. „století dítěte), vzniká nová vědní disciplína – 

„pedologie“, jíţ po 1. světové válce doplňuje disciplína zaměřená na problematiku 

„abnormních“ dětí a mladistvých – „pedopatologie“. Psycholog a reformátor, profesor 

František Čáda (1865 – 1918), s jehoţ jménem se pojí obě tyto disciplíny, usiloval o to, 
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aby se pedopatologie konstituovala „jako široce pojatý obor propojující vědy o biologii 

i psychologii abnormního dítěte a mladistvého“, ukázalo se však, „ţe na proponovaný 

široký záběr pedopatologie není dostatek sil a profesní zájem hlavních odborných 

protagonistŧ vznikajícího oboru je přirozeně zavádí především k jejich vlastní specializaci“ 

(Titzl 2000, s. 96).  

Pedagogickou alternativou medicínsky orientované pedopatologie byla „nápravná 

pedagogika“ Jana Mauera (1878 – 1937), která svého největšího rozvoje dosáhla v období 

první republiky. V této době byla, zejména zásluhou pedagoga Josefa Zemana (1867 – 

1961), vybudována síť pomocného (speciálního) školství. (Titzl 2000, Renotiérová 2005). 

V roce 1925 se z iniciativy Josefa Zemana a Karla Herforta speciální pedagogika 

dočkala svého prvního oborového časopisu Úchylná mládež, revue pro pedopatologii, 

nápravnou pedagogiku a sociální péči (Kysučan 2009). 

Ani toto období nepřineslo obecnou teorii speciální výchovy, nadále se rozvíjely 

jednotlivé specializace a počáteční principy pedopatologie a nápravné pedagogiky pomalu 

upadaly v zapomnění (Titzl 2000).  

(3) Třetí období vývoje české speciální pedagogiky je spjato se jménem 

antropologa dr. Františka Štampacha (1895 – 1976), ten po 2. světové válce v roce 1945 

publikoval v prvním čísle 1. ročníku Pedologických rozhledů vlastní pojetí reedukace, jako 

základního principu i metody „v oboru zábranné, ochranné, nápravné a léčebné výchovy“ 

(Štampach 1945
7
 in Titzl 1994/95, s. 2), tento obor nazval „sociální pedagogika“. Sociální 

pedagogika se, dle Štampacha, skládala ze dvou sloţek: nápravné výchovy a organizace 

nápravného školství, uvnitř sociální pedagogiky rozeznával čtyři „pracovní soubory“ 

zabývající se výchovnou problematikou a dŧsledky vad (in Titzl 2000, s. 98):  

- psychopedii pro vady duševní a mravní;  

- ortopedii pro vady tělesné; 

- logopedii pro vady hlasu, řeči a sluchu; 

- okulopedii pro vady zraku 

                                                           
7
 Citováno z článku Problém reedukace v časopise Pedologické rozhledy. Bibliografický odkaz: 

ŠTAMPACH, František. Problém reedukace. Pedologické rozhledy, roč. 1, 1945, č. 1, s. 10 – 58, 76 – 119, 

148 – 174. 
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„Ve snaze postulovat obecnou teorii speciální pedagogiky (byť tento obor nazýval 

„sociální pedagogika“) byl bezprostředním předchŧdcem Sovákovým“ (Titzl 1994/94, 

s. 2).  

František Štampach nadále počítal s jiţ existujícími obory pedopatologií (tu později 

pojmenoval termínem pedagogická defektologie) a nápravnou pedagogikou. Pedagogická 

defektologie, dle Štampachova vymezení, měla zkoumat formy a příčiny všech poruch 

a obtíţí, které se ve výchovném procesu mohou objevit; nápravná pedagogika se pak měla 

zaměřovat na vymezování výchovných norem a aplikaci nápravných metod (Tizl 2000, 

Renotiérová 2005). 

Třetí „Štampachova“ etapa končí rokem 1948 (resp. 1950), se svými názory 

inspirovanými reformními pedagogickými směry nemohl v této době uspět, byť je částečně 

skryl za sovětský termín defektologie (Titzl 1994/94, 2000). 

Dŧleţitým mezníkem pro rozvoj speciální pedagogiky jako vědecké disciplíny byl 

také rok 1946, kdy se speciální pedagogika, resp. pedopatologie, stala předmětem 

univerzitního studia na nově zaloţené Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Na organizační a koncepční přípravě studia pedopatologie a studia učitelství na školách 

pro mládeţ vyţadující zvláštní péči se z podnětu děkana fakulty profesora Otokara Chlupa 

podílel (vedle MUDr. Josefa Apetaura, MUDr. Bohumila Fafla, Augustina Bartoše) 

také dr. František Štampach a profesor (tehdy docent) Miloš Sovák (Edelsberger 1994). 

(4) Ve čtvrtém období, které se datuje od roku 1948 a je v literatuře označováno 

jako poslední (Titzl 2000, Renotiérová 2005), sehrál profesor Sovák významnou roli 

v dalším vývoji speciální pedagogiky. Toto období přináší speciální pedagogice nejen její 

současný název a ucelený systém (reprezentovaný profesorem právě Sovákem), ale také 

boj o udrţení tohoto vědního oboru v nepříznivé politické situaci padesátých let dvacátého 

století a s tím související jisté „přizpŧsobení se“ ideologickým poţadavkŧm, 

které na dlouhou dobu ovlivnily speciálněpedagogickou teorii i praxi. 

V roce 1953 probíhala v Československé republice pod vlivem tehdejšího 

Sovětského svazu diskuse o pedagogickém reformismu. Nebezpečnost této kampaně, 

jak uvádí Titzl (2000, s. 99), pro speciální pedagogiku spočívala ve dvou mementech: 

„1. Česká nápravná pedagogiky byla v dřívějších dobách úzce spjata s reformními 

pedagogickými proudy. 2. Jako škodlivá úchylka byla jednoznačně odsouzena pedologie. 
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Tím se vlastně celá tehdejší speciálněpedagogická obec u nás dostala do situace, 

kdy nebyla zaštítěna nějakým pro reţim přijatelným učením a bylo velmi těţké odhadnout, 

jaké to mŧţe mít následky pro celé školství pro mládeţ vyţadující zvláštní péči“. Tohoto 

zaštítění se dostalo speciální pedagogice zavedením pojmu defektologie a přihlášením se 

k výsledkŧm fyziologického učení I. P. Pavlova. Tento krok učinil profesor Sovák v roce 

1953 ve svých statích Pojetí defektologie podle učení I. P. Pavlova a O nové pojetí 

defektologie
8
 (Edelsberger 1994). 

Z hlediska vývoje názvu oboru se tedy v roce 1953 setkáváme 

s pojmenováním defektologie, označení speciální pedagogika se objevuje v učebním textu 

Bohumíra Popeláře z roku 1954
9
 a v jeho dalších pracích, v roce 1965

10
 se pokouší Ludvík 

Edelsberger zavést termín speciální pedagogika defektologická. Svŧj název speciální 

pedagogika obor definitivně získal v roce 1972, kdy byla poprvé vydána publikace 

profesora Sováka Nárys speciální pedagogiky
11

. 

2. 1 Koncepce speciální pedagogiky profesora Sováka 

Profesor Sovák konstituoval speciální pedagogiku jako interdisciplinární vědní 

a studijní obor. Pro, do té doby převáţně samostatně se rozvíjející podobory speciální 

pedagogiky, vytvořil obecný, systematicky ucelený teoretický základ vycházející z reflexní 

teorie a fyziologického učení I. P. Pavlova o vyšší nervové činnosti. 

Ústředním pojmem jeho koncepce je defektivita spojující jednotlivé 

speciálněpedagogické disciplíny, která je profesorem Sovákem definována jako „porucha 

celistvosti člověka čili porucha vztahŧ ke společnosti, tj. porucha vztahŧ k výchově, 

vzdělání popř. k práci“ (Sovák 1980, s. 10), předmětem péče speciální pedagogiky 

je pak „defektní člověk“ (tj. osoba stiţená defektivitou), „a tím i jeho moţnosti rozvoje 

a moţnosti i metody a cíle jeho výchovy a vzdělávání“ (tamtéţ s. 7).  

                                                           
8
 Bibliografický odkaz viz příloha č. 1 

9
 V publikaci: POPELÁŘ, Bohumír. Úvod do studia speciální pedagogiky: pro posluchače vysoké školy 

pedagogické v Brně. Praha: SPN, 1954. 101 s.  

10
 V publikaci: EDELSBERGER, Ludvík., PAJDLHAUSER, Alojz, ŠTEJGERLE, Ladislav. Speciální 

pedagogika defektologická. Praha: SPN, 1965. 188 s.   

11
 Bibliografický odkaz viz příloha č. 1 
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Speciální pedagogiku profesor Sovák definuje jako nauku „o výchově a vzdělávání 

jedincŧ stiţených defektivitou“ (Sovák 1980, s. 24). 

Profesor Sovák nezavrhuje členění speciální pedagogiky do jednotlivých disciplín 

podle druhu postiţení, protoţe mezi osobami s rŧzným druhem postiţení 

(v jeho terminologii s rŧznými příčinami defektivity) jsou podstatné rozdíly, rozdílné jsou 

také metody výzkumu i metody pracovní. Z tohoto dŧvodu je potřeba strukturace speciální 

pedagogiky, jejíţ součástí je:  

 V oblasti vad a poruch duševních 

- psychopedie - speciální pedagogika dětí a mládeţe (event. dospělých osob) 

s nedostatky rozumovými. 

- etopedie - speciální pedagogika dětí a mládeţe (event. dospělých osob) 

s obtíţnou vychovatelností  

 V oblasti vad a poruch smyslových 

- logopedie – speciální pedagogika dětí a mládeţe (event. dospělých osob) 

s vadami a poruchami sluchu a řeči, tj. s nedostatky ve sdělovacím procesu 

- tyflopedie – speciální pedagogika dětí a mládeţe (event. dospělých osob) 

s vadami a poruchami vidění 

 V oblasti vad a poruch tělesných 

- somatopedie – speciální pedagogika dětí a mládeţe (event. dospělých osob) 

s poruchami hybnosti 

(Sovák 1980, s. 16 – 17) 

Toto Sovákova klasifikace speciální pedagogiky je stále platná, v současné době se 

k ní však přidává ještě speciální pedagogika osob s více vadami a speciální pedagogika 

osob se specifickými poruchami učení, chování a pozornosti (Renotiérová 2005, Pipeková 

2006). Je však třeba si povšimnout, ţe v uvedené Sovákově klasifikaci je problematika 

osob se sluchovým postiţením zahrnuta v oblasti logopedie. Surdopedie se 

jako samostatný obor oddělila aţ v roce 1983 (Potměšil 2003).   

Speciální pedagogika tak, dle profesora Sováka představuje integrující celek 

pro jednotlivé disciplíny, které se navzájem prostupují, „a to jak v projevech postiţeného 
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individua, tak i ve výchově a vzdělávání. I kdyţ výchovné metody i didaktické postupy se 

svou leckdy výraznou specifičností v detailech odlišují, přece tu zŧstávají jisté zobecňující 

a obecné jevy“ (Sovák 1980, s. 21). Společné jsou například pro všechny disciplíny 

speciální pedagogiky metody reedukace, kompenzace a rehabilitace či obecně pedagogické 

zásady, např. zásada individuálního přístupu a zásada respektování individuálních 

vlastností (Sovák 1980).  

Cílem speciální pedagogiky je pak dosaţení maximálního moţného stupně 

socializace, tj. prostřednictvím speciálně pedagogických prostředkŧ umoţnit „co moţná 

včasné a co nejvhodnější zapojení defektního člověka do společnosti spolu s vytvářením 

podmínek seberealizace, a to tím, ţe se odstraňují nebo zmírňují následky defektivity 

(tamtéţ, s. 22). 

Profesor Sovák zdŧrazňoval ve speciální pedagogice zásadu komplexnosti: 

„…komplexnost ve filozofické koncepci i v péči o defektní, komplexnost ve výchově 

i výuce. … Komplexnost se má v péči o defektní projevit v prŧmětu horizontálním 

i vertikálním. Prŧmět horizontální znamená vidět nejen vadu, nejen dítě vadou stiţené, 

ale dítě jako celek, tj. dítě s jeho společenskými vztahy, zvláště pak s jeho vztahy 

k výchově a vzdělání. Prŧmětem vertikálním rozumíme hledisko vývojové, tj. sledovat 

postiţené dítě od útlého věku aţ po jeho zapojení do společnosti a do práce“. (Sovák 

1965
12

 in Černá 2005, s. 1963). 

Komplexní přístup profesora Sováka mŧţeme vysledovat také v jeho uceleném 

systému speciální pedagogiky, který zahrnuje: 

 Teorii s poţadavkem pevné vědecké základny, která se opírá o přesné, ověřené 

a zobecněné poznatky zahrnující zkoumání zákonitostí a jejich vztahŧ 

a z nich vyplývající vědecky zdŧvodněné metody (Sovák 1981).  

 Praxi zaloţenou na komplexní péči, prevenci a systému spolupráce s dalšími 

obory (lékařské obory, psychologie, popř. patopsychologie, sociologie). (Sovák 

1980) 

                                                           
12

 Citát pochází ze Sovákovy stati Defektologie a defektolog, bibliografický odkaz viz Příloha 1  
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 Vysokoškolské vzdělávání v oboru speciální pedagogika vycházející 

ze zdravotnického základu, který představuje úvod do defektologie (Černá 

2008).  

Stěţejní přínos profesora Sováka pro rozvoj moderního speciálně pedagogického 

myšlení spočívá, dle Edelsbergera, „v ústrojné myšlenkové syntéze, v níţ Sovák 

od reflexologických a neurofyziologických východisek dochází k pedagogickým závěrŧm 

a dŧsledkŧm, vyjadřovaným pedagogickým pojmoslovím“, čímţ profesor přispěl 

„ke zvědečtění speciální pedagogiky, které je dáno právě onou přirozenou syntézou 

základních principŧ výchovně vzdělávacího procesu se znalostmi o psychofyziologických 

mechanismech učení, poznání a chování“ (Edelsberger 1994, s. 26). 
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3 Sovákův odkaz v současných speciálněpedagogických 

studijních textech 

Profesor Sovák, jak je patrné z předchozích částí textu, výrazně ovlivnil vývoj 

české speciální pedagogiky, dal jí určitou základnu, ráz a pojetí. Od jeho smrti v roce 1989 

však jiţ uplynulo třiadvacet let, během kterých došlo v České republice k zásadním 

politickým i společenským změnám, k vývoji na poli vědeckého poznání, k názorovým 

posunŧm a novým trendŧm, jeţ se nevyhýbají ani speciální pedagogice. Nelze 

téţ opomenout jistou „specifičnost“ doby, ve které dílo profesora Sováka vznikalo. Přesto, 

jak například uvádí ve svém Úvodním slovu k časopisu Speciální pedagogika z roku 2005 

doc. Marie Černá, jsou četná témata a myšlenky Sovákova odkazu stále aktuální, mají 

svou nadčasovou platnost a „dílo profesora Sováka má co říci i dnešním speciálním 

pedagogŧm a současným studentŧm“ (Černá 2005, s. 163). 

Z uvedeného vyplývá, ţe práce profesora Sováka by neměly současným studentŧm 

speciální pedagogiky zŧstat skryty. Mŧţeme říci, ţe právě z tohoto dŧvodu jsou 

jeho publikace tradičně doporučovány v seznamech základní literatury k jednotlivým 

předmětŧm vysokoškolského studia oboru a však - z vlastních zkušeností - soudím, 

ţe studenti často sahají při svém studiu po novějších, aktuálních publikacích a záleţí tedy 

na tom, jakým zpŧsobem je příslušné téma (v našem případě dílo profesora Sováka) 

v těchto textech prezentováno, zda o něm poskytuje studentŧm povědomí, které je mŧţe 

případně motivovat k jeho hlubšímu studiu. Tento předpoklad mne přivedl k myšlence 

provést prŧzkum aktuálních studijních textŧ – učebnic – speciální pedagogiky z hlediska 

toho, jak reflektují odkaz profesora Sováka.  

Téma Odkaz profesora Sováka v současných speciálněpedagogických studijních 

textech přímo nabádá k vyuţití metody obsahové analýzy, jejímţ prostřednictvím jsem se 

pokusila nalézt odpovědi na následující otázky: Je na osobnost a dílo profesora Sováka 

odkazováno v základních (stěţejních) speciálněpedagogických studijních textech? Jaká 

je frekvence těchto odkazŧ a jejich poměr vzhledem k odkazŧm na jiné autory? Jaké jsou 

typy těchto odkazŧ (např. mají charakter informace o osobnosti profesora Sováka, o jeho 

publikacích, prezentují Sovákovy myšlenky, přístupy, definice… jako stále platné, 

jako historické)? Jaký je poměr jednotlivých typŧ odkazŧ? 
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Obsahová analýza, jejíţ závěry prezentuji v této kapitole, si neklade za cíl stát se 

těţištěm této práce, nejedná se o hloubkové zhodnocení vlivu profesora Sováka v současné 

speciální pedagogice (resp. speciálně pedagogické literatuře). Jedná se o mnou zvolený 

zpŧsob dotvoření obrazu osobnosti a díla profesora Sováka, jehoţ cílem je zejména 

kvantitativně vyjádřit a popsat zastoupení jeho odkazu ve vybraných studijních textech.  

3.1 Postup při obsahové analýze  

Při realizaci obsahové analýzy jsem zvolila postup, který ve své publikaci Úvod 

do pedagogického výzkumu popisuje Gavora (2010, s. 144 - 145). Jedná se o následující 

kroky: 

A. Vymezení základního soboru textŧ 

B. Vymezení významové jednotky 

C. Stanovení analytických kategorií 

D. Kvantifikace 

E. Interpretace zjištěných frekvencí 

(A) Oblast speciální pedagogiky disponuje širokým spektrem studijních textŧ. 

Provést obsahovou analýzu kaţdého z nich je prakticky nemoţné. Prvním krokem byl tedy 

výběr vzorku publikací, které budou obsahové analýze podrobeny, podle předem 

stanovených kritérií: 

1. Určení základních (stěžejních) publikací pro vysokoškolské studium speciální 

pedagogiky. Do souboru základních publikací jsem zahrnula ty, které uvádějí 

jednotliví vyučující speciálněpedagogických předmětŧ v seznamech základní 

doporučené literatury v sylabech těchto předmětŧ, lze tedy, dle mého názoru, 

předpokládat, ţe je pro studium dané problematiky povaţují za dŧleţité, stěţejní. 

Vycházela jsem ze sylabŧ k předmětŧm studovaných na:  

 Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně 

 Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 
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 Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 

v Ostravě 

Na internetových stránkách těchto kateder byly podrobné informace 

k jednotlivým předmětŧm volně dostupné, popř. dostupné po přihlášení 

do Informačního systému univerzity. Jako doplňující informace jsem pouţila 

seznamy základní doporučené literatury pro obory Vychovatelství pro speciálně 

pedagogické instituce a Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management 

speciálních zařízení, které nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové.  

Tento základní soubor publikací jsem dále zuţovala podle těchto kritérií: 

2. Publikace je doporučována nejméně na třech výše uvedených katedrách 

(popř. ústavu). 

3. Rok vydání 2000 a pozdější (tj. 2000 – 2012) – publikace by měla odráţet současné 

pojetí speciální pedagogiky. 

4. Publikace se věnuje obecně speciální pedagogice popřípadě jednotlivým 

disciplínám – vyloučení publikací s úzkým vymezením problematiky (např. 

koktavost). 

Vybrané publikace jsem následně rozdělila do kategorií odpovídajících jednotlivým 

speciálně pedagogickým disciplínám. Do kategorie Speciální pedagogika, 

která zahrnovala publikace obdobného typu jako je Sovákŧv Nárys speciální pedagogiky, 

bylo zařazeno, dle výše stanovených kritérií, celkem 5 publikací; do kategorie Psychopedie 

– speciální pedagogika osob s mentálním postiţením byly zařazeny 3 publikace; 

do kategorie Samatopedie -  speciální pedagogika osob s tělesným postiţením 2; 

do kategorií Oftalmopedie – speciální pedagogika osob se zrakovým postiţením, 

Surdopedie - speciální pedagogika osob se sluchovým postiţením a Etopedie – speciální 

pedagogika osob s poruchami chování bylo téţ zařazeno po 2 publikacích; do kategorie 

Logopedie – speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností bylo 

zařazeno 5 publikací odpovídajících stanoveným kritériím a do kategorie Specifické 

poruchy učení – speciální pedagogika osob se specifickými poruchami učení byla 

zařazena 1 publikace. Určitá početní nevyváţenost kategorií vyplývá z nastavených 

kritérií. Celkem bylo obsahové analýze podrobeno 22 publikací, jejichţ seznam je uveden 

v příloze č. 2. 
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(B) Ve vybraných publikacích jsem vyhledávala veškeré jmenné odkazy (jména 

autorŧ citací pouţitých v dané publikaci; jména osobností, o kterých je v textech zmínka, 

atd.)
13

 a dŧsledně zaznamenávala jejich počet.  

(C) Zvláštní pozornost jsem věnovala odkazŧm, jeţ obsahovaly jméno Sovák. 

Tyto odkazy jsem rozdělovala do dvou předem stanovených základních skupin z hlediska 

charakteru sdělení. Jednu skupinu tvoří odkazy, které formou přímých či nepřímých citací 

prezentují Sovákovy definice, klasifikace, vyjádření – tuto skupinu jsem nazvala 

Prezentační; druhou skupinu – Informační - pak tvoří odkazy, které čtenáře stručně 

informují o práci profesora Sováka, jeho publikacích, přístupech atd. (bez následné přímé 

či nepřímé citace).   

(D) V další fázi obsahové analýzy jsem zjišťovala frekvenci odkazŧ na profesora 

Sováka, jejich poměr vzhledem k odkazŧm na ostatní autory, počet a poměr jednotlivých 

typŧ odkazŧ. 

(E) Výsledky obsahové analýzy a popis zjištěných údajŧ jsou obsahem následující 

podkapitoly. 

3. 2 Výsledky obsahové analýzy 

Údaje zjištěné prostřednictvím provedené obsahové analýzy lze prezentovat 

ve dvou rovinách:  

 první rovina vyjadřuje četnost odkazŧ obsahujících jméno Sovák a jejich 

poměr k odkazŧm na ostatní autory v jednotlivých kategoriích; 

 druhá rovina pracuje jiţ pouze s odkazy, které obsahují jméno Sovák. Zkoumá 

jednotlivé typy odkazŧ, jejich četnost a vzájemný poměr.  

3. 2. 1 Četnost odkazů se jménem Sovák a jejich poměr k odkazům na ostatní autory 

V publikacích podrobených obsahové analýze bylo na profesora Sováka 

odkazováno ve 333 případech, coţ činí 2,6% ze všech nalezených významových jednotek 

(tj. ze všech jmenných odkazŧ na autory). Přesto, ţe se toto číslo na první pohled nejeví 

                                                           
13

 Pro zjednodušení bude pro jmenné odkazy (tj. jména autorŧ citací pouţitých v dané publikaci, jména 

osobností, o kterých je v textech zmínka, atd) v textu nadále pouţíváno jednotné označení autoři. 
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jako příliš vysoké, jedná se o druhého nejčastěji odkazovaného autora (jako první se 

umístil profesor Lechta s 385 odkazy na jeho osobu).  

Nejvíce odkazŧ se jménem Sovák se objevilo v kategoriích Logopedie a Speciální 

pedagogika, z hlediska procentuálního vyjádření pak také v kategorii Surdopedie 

(zde odkazy na profesora Sováka tvořily 5%) – tedy v kategoriích, jeţ obsahově odpovídají 

nejintenzivnějšímu Sovákovu zájmu. V těchto kategoriích přesáhl počet odkazŧ 

na profesora Sováka prŧměrný počet odkazŧ na jednoho autora téměř 60x (v kategorii 

Logopedie), respektive 38x (v kategorii Speciální pedagogika) a 12x (v kategorii 

Surdopedie). 

Nejméně odkazŧ na profesora Sováka – jak z hlediska absolutního počtu, 

tak z hlediska procentuálního zastoupení - jsem nalezla v kategorii Oftalmopedie.  

Zjištěné údaje jsou přehledně zpracovány v následující tabulce 1. 

Tab. 1: Odkazy se jménem Sovák a jejich poměr ke všem jmenným odkazům 

(včetně zahraničních autorů) 

Kategorie 

Odkaz: Sovák 
Autoři 

celkem 

Odkazy 

celkem 

Průměr 

na 1 

autora 
Počet 

odkazů 

Ze všech 

odkazů 

Speciální pedagogika    94 2,9% 1 291  3 274 2,5 

Logopedie 167 3,7% 1 598  4 465 2,8 

Surdopedie   28 5,0%    245      559 2,3 

Psychopedie   27 1,6%    666  1 724 2,6 

Oftalmopedie     1 0,2%    162      456 2,8 

Specifické poruchy učení     4 1,0%    198      399 2,0 

Somatopedie     5 0,6%    415      900 2,2 

Etopedie     7 0,7%    335      951 2,8 

Celkem 333 2,6% -   12 728 - 

Pozn.: V řádku celkem není uveden údaj o celkovém počtu autorŧ, autoři se v kategoriích 

opakují a pouhý součet počtŧ autorŧ v jednotlivých kategoriích by byl tedy nevypovídající, 

stejně jako údaj o prŧměrném počtu odkazŧ na jednoho autora. 
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Kategorie Logopedie a Surdopedie, v nichţ je procentuální zastoupení odkazŧ 

na profesora Sováka nejvyšší
14

, jsou znázorněny také graficky prostřednictvím grafŧ 1 a 2, 

jsou uvedeny i jména dalších nejčastěji odkazovaných autorŧ.  

Graf 1 

 

Graf 2 

 

 

                                                           
14

 Grafické znázornění dalších kategorií je uvedeno v příloze č. 3 
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Zjištěné údaje z pohledu českých a slovenských autorŧ zpracovává tabulka 2.  

Tab. 2: Odkazy se jménem Sovák a jejich poměr k odkazům na české a slovenské 

autory 

 

Odkaz: Sovák 
Autoři 

celkem 

Odkazy 

celkem 

Průměr 

na 1 

autora 
Počet 

odkazů 

Ze všech 

odkazů 

Speciální pedagogika    94 4,0% 412 2 304 5,5 

Logopedie 167 8,8% 274 1 901 6,9 

Surdopedie   28 9,9%   75    284 3,8 

Psychopedie   27 2,6% 225 1 031 4,6 

Oftalmopedie     1 0,3%   74    318 4,3 

Specifické poruchy učení     4 2,2%   52    179 3,4 

Somatopedie     5 1,0% 158    512 3,2 

Etopedie    7 2,1%   94    337 3,6 

Celkem 333 4,8% 870 6 866 7,9 

Pozn.: Autoři se v jednotlivých kategoriích opakují, proto údaj o počtu autorŧ v řádku celkem 

neodpovídá prostému součtu autorŧ v jednotlivých kategoriích. 

Vzhledem k tomu, ţe vyčleněním českých a slovenských autorŧ byl jejich velký 

počet značně redukován, stal se údaj o celkovém počtu autorŧ ve všech kategoriích celkem 

dostupnější. Ze zjištěných dat lze tedy konstatovat, ţe celkový počet odkazŧ se jménem 

Sovák je 42x vyšší neţ prŧměrný počet odkazŧ na 1 českého či slovenského autora. 

Ilustrativnější je pak také grafické vyjádření těchto údajŧ prostřednictvím grafŧ. 

Mezi českými a slovenskými autory zaujímá profesor Sovák v kategoriích 

Logopedie a Surdopedie 2. místo, v kategorii Speciální pedagogika místo 3, v kategorii 

Psychopedie se umístil na děleném 7. – 9. místě spolu s autory se sejným počtem odkazŧ, 

následují umístění v kategoriích Etopedie (8. – 10.), Specifické poruchy učení (9 – 13), 

Somatopedie (21. – 31.) a Oftalmopedie (47. – 74.).  

Grafické znázornění podílu odkazŧ na osobu profesora Sováka a jeho dílo spolu 

s dalšími nejčastěji odkazovanými českými a slovenskými autory v jednotlivých 

kategoriích je zachyceno v grafech 3 – 5. Uvedeny jsou opět ty kategorie, ve kterých je 
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procento odkazŧ na jméno Sovák nejvyšší, tedy Logopedie, Surdopedie a Speciální 

pedagogika. Graf 6 zobrazuje podíly nejčastěji odkazovaných autorŧ ve všech kategoriích 

celkem. 

 

Graf 3 

 

Graf 4 
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Graf 5 

 

Graf 6 

 

3. 2. 2 Typy jednotlivých odkazů se jménem Sovák, jejich četnost a vzájemný poměr 

Jednotlivé odkazy obsahující jméno Sovák jsem nejdříve třídila do dvou předem 

vymezených základních skupin. Do skupiny Prezentační (přímé a nepřímé citace 

prezentující Sovákovy definice, klasifikace a vyjádření) a skupiny Informační (stručné 

informace o Sovákově práci, jeho publikacích, přístupech atd., po kterých jiţ nenásleduje 
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citace). V prŧběhu vlastní obsahové analýzy však vyvstala potřeba větší diferenciace 

jednotlivých typŧ odkazŧ, to vyţadovalo částečně kvalitativní posouzení jednotlivých 

odkazŧ, coţ vedlo k vytvoření dílčích typových skupin v rámci dvou výše zmíněných 

skupin základních. 

Prezentační skupinu odkazŧ jsem dále rozdělila dle prezentované ne/platnosti 

na typ:  

 aktuální – autor publikace (popř. kapitoly) prezentuje Sovákovu definici, 

klasifikaci či vyjádření jako stále platné (viz příklad 1), do této typové 

skupiny jsou zařazeny také klasifikace, které byly později částečně doplněny 

(pŧvodním autorem je však Sovák); 

 historický – autor publikace (popř. kapitoly) prezentuje Sovákovu definici, 

klasifikaci či vyjádření jako v současnosti překonané, tedy jiţ neplatné 

(viz příklad 2). Tento typ odkazu je často zařazen v kapitolách o vývoji 

oboru.  

Odkazy byly posuzouvány pouze v kontextu dané části textu popř. kapitoly (nebyly 

brány v úvahu vyjádření k danému obsahu u jiných autorŧ či v jiných publikacích). Jinými 

slovy, je moţné, ţe totoţná definice byla jednou autorem textu prezentována jako aktuální, 

podruhé – v jiné publikaci – prezentována jako historická, záleţí na přístupu konkrétního 

autora publikace. 

Příklad 1 

Prezentační - aktuální 

„Hlavním znakem osob s tělesným postižením je celkové nebo částečné omezení 

hybnosti (Sovák, M. 1980, 199 an.). Může se jednat o prvotní nebo druhotné omezení 

hybnosti. V prvním případě se jedná buď o přímé postižení vlastního hybného ústrojí….“ 

(Vítková: Somatopedické aspekty 2005, s. 11) 

„Přehledné třídění pomůcek provedl Sovák, který uvedl klasifikaci pomůcek 

v publikaci Logopedie předškolního věku (1984). Toto dělení je možné využít 

i v současnost, protože je přehledné a pomůcky třídí systématicky…Nově vznikající 
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pomůcky je možné zařadit do něteré ze skupin, které jsou uvedeny v následujícím přehledu 

pomůcek a nástrojů: stimulační….“ 

(Klenková: Logopedie 2006, s. 61) 

„Označení jednotlivých oborů má svůj původ v Sovákově systému speciální 

pedagogiky (Sovák 1975). V zahraniční trminologii se používá termín (speciální) 

pedagoggika se zaměřením na příslušný druh postižení. Dělení podle jednotlivých druhů 

postižení (k původní klasifikaci Sováka přiřazujeme v současné době ještě poslední dva 

druhy postižení): Psychopedie…“ 

(Pipeková in Pipeková (ed.): Kapitoly ze speciální pedagogiky 2006, s. 97) 

 

Příklad 2 

Prezentační – historické 

„Právě v tomto symyslu je možné, aby speciální pedagogika jako obor ještě více 

dokázala překonat historizující pojetí „vědy o výchově a vzdělávání osob defektních“ 

(Sovák, 1975) a dokázala obhájit své místo – v teorii teorii i praxi – jako věda zabývající se 

komplexním postavením občana se zdravotním postižením ve společnosti včetně zanesení 

úhlů pohledu, jež…“ 

(Michalík in Renotiérová, Ludíková a kol.: Speciální pedagogika 2005, s. 80) 

„Jak jsme již dříve zmiňovali, byla etopedie v období formování speciální 

pedagogiky soušástí psychopedie. Techdejší způsob diferenciace etiologií poruch chování 

zahrnoval mezi možné příčiny např. slabomyslnost nebo poruchy vnímání (sluchu, zraku) 

(Sovák 1977).“  

(Vojtová: Úvod do etopedie 2008, s. 26) 

„Ve starších pracích (Sovák 1982, 1983) se kopírování normálního vývoje chápe 

na základě komplexnosti zvukové formy řeči, kterou dítě produkuje, tedy „odspodu 

nahoru“: od základního řečového materiálu (hlasu) a spontánního napodoboávní zvuku, 

přes významové zvuky až k tvorbě pojmů. Proto se v terapii začínalo tak brzy 
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s vyvozováním hlásek. Moderní přístup naopak zdůrazňuje, že vývojově nejdříve rozvíjíme 

pragmatické funkce…“  

(Mikulajová 2003 in Klenková: Logopedie 2006, s. 74) 

Z celkového počtu odkazŧ se jménem Sovák spadá do skupiny Prezentační 60% 

odkazŧ. Významnou část tvoří odkazy, které prezentují Sovákovi definice, klasifikace 

a vyjádření jako stále platné - aktuální (48% z celkového počtu), coţ potvrzuje tvrzení 

doc. Černé uvedené v úvodní části této kapitoly, ţe dílo profesora Sováka má současným 

speciálním pedagogŧm a studentŧm stále co říci. Odkazy historického typu se podílí 

na celkovém počtu odkazŧ 12%. Zbylých 40% pak tvoří odkazy, které jsou zařazeny 

ve skupině Informační. Poměr jednotlivých skupin odkazŧ graficky znázorňuje graf 7. 

Graf 7 

 

Odkazy zařazené do jednotlivých skupin bylo moţné dále diferencovat 

dle jejich tematického obsahu následovně: 

 Skupina Prezentační – aktuální 

o Logopedie 

o Surdopedie 

o Speciální pedagogika (obecně) 
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o Somatopedie 

o Psychopedie 

 Skupina Prezentační – historická 

o Speciální pedagogika (obecně) 

o Logopedie 

o Psychopedie 

o Etopedie 

o Surdopedie 

 Skupina Informační (viz příklad 3) 

o Tematická náplň práce 

o (Sovákova) Škola a speciálně pedagická koncepce 

o Organizační činnost 

o Terminologie, pojmy 

o Publikace 

Příklad 3 

Informační – obsah: Tematická náplň práce 

„Z našich autorů speciálně pedagogické diagnostice věnovali větší pozornost 

Edelsberger 1987,…, Sovák 1962…“ 

(Jesenský: Základy komprehenzivní speicální pedagogiky 2000, s. 31) 

„Breptavost (tumultus sermonis) je narušení komunikační schopnosti, kterým se 

v naší odborné literatuře nezabývá mnoho autorů, ve starší literatuře Sovák (1972, 1978), 

dále Lechta…“ 

(Klenková: Logopedie 2006, s. 169) 

Informační – obsah: Škola a speciálně pedagogická koncepce 

„Pokud jde o speciální edukaci, česká a slovenská speciální pedagoigka ve druhé 

polovině 20. století dokázala vytvořit originální teoretickou školu (viz Sovák, Gaňo a jejich 

protagonisté).“ 

(Jesenský in Valenta a kol.: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace 2003, s. 7) 
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Informační – obsah: Organizační činnost 

„Česká odborná logopedická literatura dlouho vycházela z prací zakladatele české 

logopedie prof. MUDr. et PhDr. Miloše Sováka, …“ 

(Škodová, Jedlička a kol.: Klinická logopedie 2007, s. 11) 

Informační – obsah: Terminologie, pojmy 

„U nás v r. 1972 přešel Miloš Sovák definitivně k termínu speciální pedagogika, 

což demonstroval již ve svém 1. vydání Nárysu speciální pedagogiky (1972)“. 

(Renotiérová in Renotiérová, Ludíková a kol.: Speciální pedagogika 2005, s. 11) 

Informační – obsah: Publikace 

„…Hála...Spolu se Sovákem jsou autory publikace Hlas, řeč, sluch (1962).“ 

(Klenková: Logopedie 2006, s. 17) 

V rámci skupiny Prezentační – aktuální se nejvíce odkazŧ prezentujících Sovákovy 

definice, klasifikace a vyjádření tematicky týká logopedie (tvoří téměř 70% ze všech 

odkazŧ v této skupině), nejčastěji jsou citovány Sovákovy příspěvky k problematice 

rozštěpŧ a palatolalie, dále pak k problematice vývoje řeči, symptomatických poruch řeči 

a dyslalie. 15,3% odkazŧ v této skupině se vztahuje k oblasti surdopedie, k oblasti 

speciální pedagogiky (obecně) je to téměř 9%. Opět jsou tedy - samozřejmě - nejvíce 

zastoupeny tematické oblasti Sovákova dominantního zaměření.  

  Skupinu Prezentační – historickou tvoří téměř z 37% odkazy z oblasti speciální 

pedagogiky (obecně). Z výše uvedeného lze, dle mého názoru, vyvodit, ţe Sovákova 

obecná speciálně pedagogická koncepce pozbývá v současnosti mnohem více platnosti, 

neţ ta logopedická. Logopedické definice, klasifikace a vyjádření jsou v celkovém počtu 

odkazŧ zařazených v této skupině zastoupeny necelými 24%. K oblasti psychopedie se 

vztahuje 21% odkazŧ, i zde je patrný výrazný rozdíl v podílu ve skupině aktuální (tam 

tvoří psychopedie pouze 2%) a ve skupině historické.  

Odkazy ve skupině Informační se nejčastěji týkají tematické náplně práce (tvoří 

téměř 46% této skupiny), dále pak Sovákovy speciálně pedagogické školy (23,4%) 

a jeho organizační činnosti (13,7%). V 10,5% odkazy informují o vytvoření či přijetí 

nějakého odborného termínu profesorem Sovákem a v 6,5% o jeho publikaci. 
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Procentuální podíl jednotlivých typŧ odkazŧ dle jejich tematického obsahu 

ve vymezených skupinách je pro přehlednost zpracován v tabulce 3. 

Tab. 3: Podíl jednotlivých typů odkazů dle jejich tematického obsahu  

Odkazy prezentační 
Odkazy informační 

Aktuální Historické 

Tematický 

obsah 
Podíl 

(v %) 

Tematický 

obsah 
Podíl 

(v %) 
Tematický obsah 

Podíl 

(v %) 

Logopedie 69,3 
Speciální 

pedagogika 
36,8 Tematická náplň práce 45,9 

Surdopedie 15,3 Logopedie 23,7 
Škola a speciálně 

pedagogická koncepce 
23,4 

Speciální 

pedagogika 
  8,7 Psychopedie 21,0 Organizační činnost 13,7 

Somatopedie   4,7 Etopedie 13,2 Terminologie, pojmy 10,5 

Psychopedie   2,0 Surdopedie   5,3 Publikace   6,5 

 

3.3 Shrnutí 

Prostřednictvím obsahové analýzy vybraných publikací jsem se pokusila zmapovat 

odkaz profesora Sováka v současných speciálněpedagických studijních textech. Stanovila 

jsem si otázky, na něţ jsem v rámci obsahové analýzy hledala odpovědi, které prezentuji 

v následujícím shrnutí.  

Otázka č. 1 a 2: Je na osobnost a dílo profesora Sováka odkazováno v základních 

(stěžejních) speciálněpedagogických studijních textech? Jaká je frekvence těchto odkazů 

a jejich poměr vzhledem k odkazům na jiné autory?  

V současných speciálněpedagogických studijních textech je profesor Sovák druhým 

nejčastěji odkazovaným autorem. Odkazy na jeho osobnost či dílo lze nalézt v publikacích 

z kaţdé speciálněpedagogické disciplíny (v rámci obsahové analýzy vymezené kategorii). 

Nejčastěji je na profesora Sováka odkazováno v kategoriích, které obsahově odpovídají 

jeho dominantnímu zaměření, tedy v kategoriích Logopedie, Surdopedie a Speciální 

pedagogika (obecně). Nejméně odkazŧ na profesora Sováka pak nalezneme v kategorii 

Oftalmopedie. Celkový počet odkazŧ na profesora Sováka je 42x vyšší neţ prŧměrný počet 

odkazŧ na 1 českého či slovenského autora. 
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Otázka č. 3: Jaké jsou typy těchto odkazů? 

Z hlediska charakteru jednotlivých odkazŧ na osobnost a dílo profesora Sováka, 

lze tyto odkazy rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny (Prezentační) 

spadají odkazy, které formou přímé či nepřímé citace prezentují Sovákovy definice, 

klasifikace a vyjádření. Odkazy v této skupině lze typově rozdělit dle prezentované 

ne/platnosti definice, klasifikace či vyjádření na aktuální a historické. Aktuální a historické 

odkazy je pak moţné dále klasifikovat podle jejich tematického obsahu takto: aktuální – 

logopedické, speciálně pedagogické (obecně), surdopedické, somatopedické 

a psychopedické; v historických se objevila speciálně pedagogická (obecně), logopedická, 

psychopedická, etopedická a surdopedická témata.  

Druhou skupinu (Informační) odkazŧ tvoří stručné informace bez následné citace. 

Z hlediska jejich obsahu je lze rozdělit na informace týkající se tematické náplně Sovákovy 

práce (tyto odkazy obsahují slova jako: zabýval se, popsal, zpracoval…), Sovákovy 

speciálně pedagogické školy či koncepce, jeho organizační činnosti, publikací, poslední 

typ těchto odkazŧ informuje o vytvoření, zavedení či přijetí nějakého odborného termínu 

profesorem Sovákem.      

Otázka č. 4: Jaký je poměr jednotlivých typů odkazů? 

Odkazy prezentující Sovákovy definice, klasifikace a vyjádření jako aktuální tvoří 

téměř polovinu ze všech odkazŧ, coţ, dle mého názoru, potvrzuje tvrzení, ţe některá 

témata Sovákovy práce jsou stále aktuální a mají co říci současným speciálním pedagogŧm 

a studentŧm tohoto oboru. Největší podíl – téměř 70% - ve skupině Prezentační – aktuální 

zaujímají odkazy, které se tematicky týkají logopedie. Druhou nejpočetnější kategorii 

v rámci této skupině tvoří odkazy surdopedického obsahu, následují speciální pedagogika, 

somatopedie a psychopedie. 

Odkazy prezentující Sovákovy definice, klasifikace a vyjádření jako historické tvoří 

12% ze všech odkazŧ. Tematicky se nejčastěji (téměř v 37%) týkají speciální pedagogiky 

(obecně). Na druhé pozici se umístily odkazy logopedické, následují odkazy 

psychopedické, etopedické a surdopedické. 

Skupina Informační se podílí na celkovém počtu odkazŧ 40%, přičemţ nejčastěji 

jsou čtenáři informování o tematické náplni Sovákovy práce (tvoří téměř polovinu odkazŧ 

v této skupině), druhou nejpočetnější kategorii tvoří informace týkající se Sovákovy 
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speciálně pedagogické školy, dále pak organizační činnosti, vytvoření či přijetí nějakého 

odborného termínu profesorem Sovákem, nejméně početné jsou odkazy, které informují 

o některé ze Sovákových publikací. 
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Závěr 

Závěrem bych ráda uvedla krátkou reflexi této bakalářské práce a postupŧ, 

které jsem zvolila při jejím vypracovávání. 

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblíţit osobnost a dílo Prof. MUDr. et PhDr. 

Miloše Sováka, DrSc. – speciálního pedagoga, lékaře a univerzitního profesora, který 

výrazně ovlivnil vývoj speciální pedagogiky i její současnou podobu.  

Má pŧvodní představa – v době, kdy jsem si práci na téma Miloš Sovák zadávala – 

byla, ţe tohoto cíle dosáhnu prostřednictvím precizně provedeného historického výzkumu 

osobnosti, tak jak jej popisují publikace věnující se metodologii výzkumu. Kdyţ jsem však 

zmapovala všechny dostupné zdroje, zjistila jsem, ţe o profesoru Miloši Sovákovi 

a jeho díle toho jiţ bylo napsáno poměrně mnoho, k dispozici je i jeho autobiografie. 

Vést historický výzkum pátráním po rŧzných archívech jsem za této situace povaţovala 

za neefektivní. Vynaloţená práce, čas i finanční prostředky by byly s velkou 

pravděpodobností velmi neúměrné počtu nových, dosud nepublikovaných nálezŧ. Ostatně 

i profesor Sovák říká (jak je často citováno): „kdyby se více četlo, méně by se objevovalo“. 

Rozhodla jsem se tedy vycházet ve své práci pouze z jiţ publikovaných textŧ věnujících se 

osobnosti a dílu profesora Sováka a z jeho vlastních publikací.  

Relativní dostupnost těchto zdrojŧ mi mou práci na jedné straně „usnadňovala“, 

na straně druhé se však určitým zpŧsobem sniţovala hodnota mého osobního vkladu 

do této práce. Abych tuto hodnotu osobního přispění zvýšila, rozhodla jsem se obraz 

Sovákovy osobnosti a jeho díla dokreslit prozkoumáním jeho odkazu v současných 

(stěţejních) speciálněpedagogických studijních textech prostřednictvím obsahové analýzy. 

Tento zpŧsob zmapování odkazu profesora Sováka je, dovoluji si říci, originální - nejsem 

si vědoma toho, ţe by byla zpracována obdobná obsahová analýza na toto téma. 

Zahrnovala prostudování 22 vybraných studijních textŧ, zaznamenání autorŧ více 

jak 12 000 odkazŧ, jejich kvantitativní zpracování, kvalitativní posouzení a následné 

kvantitativní zpracování 333 nalezených odkazŧ k osobnosti a dílu profesora Sováka. 

Na základě zvoleného tématu: Odkaz profesora Sováka v současných 

speciálněpedagogických textech jsem si poloţila několik otázek, na které jsem 

v závěrečném shrnutí výsledkŧ obsahové analýzy odpověděla. 
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V rámci této bakalářské práce jsem také vypracovala relativně obsáhlou (nikoli 

však úplnou) bibliografii Sovákových prací, která čítá 39 monografií, studií, učebních textŧ 

a metodických příruček (včetně spoluautorských prací a publikací vydaných v zahraničí), 

40 statí, 1 autobiografii, 1 slovník a 1 bibliografii zpracovanou ve spoluautorství Sovák, 

Kočka. Celkem tedy čítá 82 poloţek. Bibliografie je uvedena v příloze č. 1 této práce. 

 Věřím, ţe vypracovaná bibliografie najde své uplatnění jako cenný zdroj informací 

při hledání textŧ prohlubujících znalosti v některé z oblastí, jimiţ se profesor Sovák 

ve svých pracích zabýval, bakalářská práce pak při výuce a studiu historie a významných 

představitelŧ české speciální pedagogiky. 
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