
BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dět 
2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008 

V recenzované publikaci Komunika-
ce dětí předškolního věku autorky Ilony 
Bytešníkové je zpracováno téma, které je 
stále aktuální a které se zabývá komuni-
kací détí předškolního véku. Předložená 
kniha přináší čtenářům jednak teore-
tické poznatky o komunikaci détí před-
školního véku a narušené komunikační 
schopnosti v této vékové kategorii, jed-
nak konkrétní náméty určené k rozvoji 
jejich komunikačních schopností, č ímž 
se liší od řady jiných dříve vydaných 
učebnic logopedie. 

Ilona Bytešníková prostřednictvím 
své publikace poskytuje čtenářům, ze-
jména učitelkám mateřských škol a ro-
dičům předškolních détí, řadu poznat-
ků o uvedené problematice, studentům 
pedagogických fakult oboru speciální 
pedagogika, především se specializací 
logopedie, a studentům předškolní pe-
dagogiky pak předává svoje nabyté zku-
šenosti, jak efektivně a úspěšné pracovat 
s předškolními dětmi v oblasti rozvoje 
komunikačních kompetencí. 

Publikace je rozdělena do šesti ka-
pitol. V první kapitole jsou vymeze-
ny základní pojmy týkající se procesu 
osvojování komunikačních schopností 
v předškolním věku. Jedná se o pojem 
komunikace se zřetelem na verbální 
i neverbální komunikaci, včetně naru-
šené komunikační schopnosti. Pozor-
nost je věnována etapám ontogeneze 
řeči a aspektům optimálního rozvoje 
řeči s upozorněním na rizikové fakto-
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ry vývoje řeči. Ve druhé kapitole jsou 
analyzovány deficity komunikačních 
schopností v období před zahájením 
školní docházky. Charakterizován je vý-
voj řeči, uvedeny jsou poruchy artikula-
ce, z nichž je u détí předškolního véku 
nejčastější dyslalie. Další zkoumanou 
oblastí jsou poruchy plynulosti a tempa 
řeči, poruchy zvuku řeči, selektivní mu-
tismus a poruchy hlasu u détí. Ve třetí 
kapitole jsou charakterizované jednotli-
vé jazykové roviny (foneticko-fonologic-
ká, lexikálné-sémantická, morfologic-
ko-syntaktická, pragmatická) a uvedena 
jejich specifika v předškolním věku. 

Čtvrtá až šestá kapitola je orien-
tována pro praktickou potřebu učite-
lek materských škol. Ve čtvrté kapitole 
jsou podrobně rozebrány komunikační 
kompetence v předškolním vzdělávání 
a nechybí množství příkladů nejen pro 
práci podle rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání, 
ale i pro využití různých alternativních 
programů používaných v mateřských 
školách (Zdravá materská škola, Začít 
spolu, Edukativné stimulační skupiny, 
výchovný systém Montessori, Waldorf-
ská pedagogika, Daltonský učební plán). 
V páté kapitole je pozornost zaměřena 
na podporu rozvoje komunikativních 
kompetencí v předškolním véku. Je 
prezentován význam zrakové a slucho-
vé percepce, motoriky, grafomotoriky, 
jemné motoriky mluvních orgánů, de-
chových a fonačních cvičení používa-
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ných při rozvoji řeči u dětí s uvedením 
četných doprovodných příkladů. Cílem 
šesté kapitoly je seznámit čtenáře se způ-
sobem tvoření vokálů a konzonantů se 
zámérem dosáhnout vyvození správné 
výslovnosti u détí. 

Všechny kapitoly recenzované pub-
likace jsou zpracovány po obsahové 
stránce správné, citace a odkazy odpo-
vídají normé. Použitá odborná literatura 
je reprezentativní. Z hlediska formální-
ho zpracování lze vysoce hodnotit gra-
fickou úroveň a přehlednost textových 

pasáží a doprovodných obrázků v pub-
likaci. 

Závěrem lze konstatovat, že pre-
zentovaná publikace Komunikace détí 
předškolního věku autorky Ilony Byteš-
níkové je bezesporu přínosem k řešení 
problematiky týkající se komunikace 
détí v předškolním věku. Publikace je 
určena jak odborné veřejnosti, učitelům 
v mateřských školách a rodičům dětí 
v předškolním véku, tak studentům pe-
dagogických fakult. 

Marie Vítková 
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V recenzované odborné publikaci 
Svět dětské mozkové obrny: Nahlížení 
vlastního postižení v průběhu sociali-
zace Miroslava Kudláčka je v podstatě 
zpracovaná autobiografie života člově-
ka s dětskou mozkovou obrnou (podle 
nové klasifikace výstižněji s mozkovou 
obrnou). Jedná se o nevšední pohled 
na sebe sama z pohledu sociologické-
ho nebo sociálního, máme-li na mysli 
začlenění nebo integraci, která se týká 
jak malého dítěte, tak žáka školou po-
vinného nebo dospívajícího a dospělého 
člověka. A přesto si troufám říct, že jde 
o odbornou publikaci, která nám přináší 
mnoho poznatků o příslušném onemoc-
nění a jeho dopadu na jedince v různém 
věkovém období. 

Publikace se skládá z devíti kapi-
tol. V první kapitole je definován po-

jem invalidita, na který autor pohlíží 
jako na fenomén 20. století. V druhé 
kapitole je definovaná dětská mozková 
obrna (DMO), kterou se autor zabý-
vá z různých pohledů ve všech dalších 
kapitolách. Správné uvádí, že diagnos-
tikování D M O přes veškerý rozvoj dia-
gnostických metod je stále obtížný pro-
ces. „ D M O nebolí, zato obtěžuje, což 
znamená, že pr imárním projevem není 
bolest, ale tělesná nepohoda. . . " (s. 33). 
Kapitola třetí je věnovaná problemati-
ce zdraví a nemoci ze sociologického 
pohledu. Autor uvádí posun v chápání 
zdraví a nemoci, a to ve smyslu chápání 
nemocného jedince ne jako pasivního 
pří jemce zdravotní péče, ale jako jed-
noho z aktérů léčebného procesu s tím, 
že se na podpore zdraví podílí i jeho ro-
dina a blízké okolí. V kapitole čtvrté je 
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