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Ctení čitatelia,

predkladaná publikácia je zborníkom príspevkov z vedeckej konferen-
cie s  medzinárodnou účasťou Človek so znevýhodnením (postihnutím, 
hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii, ktorá 
sa konala v dňoch 18. – 19. októbra 2018 na pôde Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity v  Prešove. Na jej organizácii sa podieľali dve fa-
kultné pracoviská – Kabinet výskumu detskej reči a kultúry a Katedra ko-
munikačnej a  literárnej výchovy. K obsahovému naplneniu konferencie 
prispeli okrem akademických pracovníkov Prešovskej univerzity aj odbor-
níci z vysokých škôl a verejných inštitúcií v ďalších slovenských mestách 
(Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Ružomberok), rovnako aj vzácni 
hostia pôsobiaci na zahraničných univerzitách (Nový Sad, Belehrad, 
Liberec, Brno, Ostrava).

Vedecké podujatie bolo organizované v rámci prebiehajúceho rieše-
nia grantového projektu APVV-15-0071 Človek s hendikepom v literatúre 
pre deti a mládež (2016 – 2020, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Zuzana 
Stanislavová, CSc.) a riešenia grantového projektu VEGA Umelecká hod-
nota, trivialita, brak a gýč v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe pre deti 
a mládež. Tematické zameranie konferencie sa preto odvíjalo od ústred-
ného cieľa, ktorým je zmapovať stvárnenie rozličných typov znevýhodne-
nia v literatúre pre najmladšie vekové kategórie čitateľov. Záujem o túto 
problematiku vychádza z aktuálnej potreby spoločenskej implementácie 
inkluzívnych ideí a súčasne z hlbokého presvedčenia členov riešiteľského 
tímu, že umelecká literatúra sa vďaka svojmu zážitkovému rozmeru môže 
stať účinným pomocníkom pri odstraňovaní predsudkov a bariér medzi 
ľuďmi so znevýhodnením a  intaktnou populáciou. Východiskom reali-
zovaného výskumu je premisa, že text aj ilustrácia detských a mládež-
níckych kníh odrážajú premenlivosť sociokultúrnych paradigiem znevý-
hodnenia a spoločenských postojov voči znevýhodneným, súčasne však 
tieto paradigmy aj utvárajú (čo súvisí s formatívnou funkciou detskej lite-
ratúry a knižnej ilustrácie). Riešenie projektu tak zároveň reaguje na sku-
točnosť, že problém inkluzívneho vzdelávania je významnou súčasťou 
reformnej agendy a  inkluzívnej politiky nadnárodných inštitúcií (OSN, 
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OECD, UNESCO, EU), a v tejto súvislosti sa aj Slovensko zaviazalo vytvo-
riť do roku 2020 inkluzívne podmienky v edukačnom procese. 

O  problematike umeleckého stvárnenia človeka s  postihnutím, 
resp. života s určitou znevýhodňujúcou podmienkou, sa v zahraničných 
odborných kruhoch diskutuje už niekoľko desaťročí. V našom prostredí 
však podobné tematicky orientované výskumné zámery doposiaľ chýba-
li. Jedným z  motívov pre organizovanie konferencie na tému Človek so 
znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v  literatúre pre deti a  mládež 
a  v  inkluzívnej edukácii bolo preto vytvorenie priestoru pre interdiscip-
linárny dialóg o danej téme. Autori sa vo svojich príspevkoch dotkli ši-
rokého spektra súvisiacich otázok. Časť publikovaných štúdií ponúka 
prierezové pohľady na odraz sociokultúrnych paradigiem postihnutia 
(znevýhodnenia) v  literárnom stvárnení človeka s  postihnutím v  kni-
hách pre deti a  mládež, a  to nielen v  slovenskom (Z. Stanislavová), ale 
aj  v zahraničnom kontexte (M. Šubrtová, O. Kubeczková, J. Hodoličová,  
Z. Chanasová – R. Libertini). Hojne reflektovanou je problematika axiolo-
gických a  poetologických rozmerov umeleckého vykreslenia rozličných 
aspektov postihnutia (V. Žemberová, J. Bednářová, M. Hrašková, R. Rusňák,  
D. Dziak, A. Mitrová) či širšie chápanej „inakosti“ (J. Ruščáková – I. Šebe-
ňová, B. Hlebová, S. Kaščáková, S. Capek, I. Gal Drzewiecka); autori v nich 
ponúkajú detailnejšie, analyticko-interpretačné prieniky do reálnych 
podôb tematizácie života so znevýhodnení(ý)m v  staršej i  v súčasnej  
literárnej, ilustrátorskej a dramatickej tvorbe. V súvislosti s umeleckou 
transformáciou témy sa ukazuje potreba odlíšiť a  reflektovať vzťah po-
stihnutia/znevýhodnenia ako fenoménu skutočného a  fikčného sveta  
(Z. Čížiková, K. Vužňáková, D. Lešková, A. Brestovičová, M. Mitka). Posled-
ný okruh príspevkov (D. Marčoková – J. Ramač, I. Gejgušová, M. Žilková,  
K. Košalová, P. Ďuranová – B. Hlebová) sa venuje témam inkluzívneho 
a špeciálneho vzdelávania a ukotvuje problematiku konferencie v príleži-
tostiach, ktoré na ceste k inkluzívnej spoločnosti ponúka umenie.

Napriek všeobecnej informovanosti o  problematike hendikepu 
i množstvu osvetových aktivít v danej oblasti sme v súčasnosti stále len 
na začiatku tejto cesty. Implementácia inkluzívnych ideí v  praxi často 



5

stroskotáva na predpoklade, že pre zmenu negatívnych postojov „ne-
dotknutej“ majority k  jednotlivcom, ktorým osud nadelil v  istom ohľa-
de znevýhodňujúce podmienky pre život, postačujú fakty a  racionálne 
argumenty. Ako však upozorňuje napr. L. Požár (2009, s. 40)1, „pod pri-
meraným postojom rozumieme nielen jednoduché vymiznutie jedno-
značne odmietavých tendencií, ale aj dôveru v  možnosti a  schopnosti 
postihnutého, ochotu vstupovať s ním do rozmanitých interakcií, dôveru 
vo vlastnú kompetenciu zvládnuť interakciu“. Vzhľadom na tento ideál 
sa kontakt s umelecky stvárnenou realitou rôznych typov znevýhodňu-
júcej inakosti javí byť nápomocným v odstraňovaní predsudkov a bariér. 
Autenticita umeleckej výpovede podporuje nielen empatické vcítenie sa 
a  pochopenie „života na druhej strane“, ale aj internalizáciu princípov 
a hodnôt inkluzívnej kultúry a vytváranie sociálnych zručností v kontak-
te so znevýhodnenými.
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