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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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popsán vývoj mozkové obrny. Pro ro-
diče, jej ichž dítéti byla diagnostiková-
na mozková obrna, vzniká nová životní 
situace a zkušenost, neboť každodenní 
péče o díté j im umožňuje si postupné 
vytvářet obraz o tomto postižení. Oce-
ňuji obohacení kapitoly vložením krát-
kých příbéhů čtyř détí s D M O s použi-
tím narativní analýzy. V kapitole páté se 
autor vénuje problematice léčby DMO, 
a to zejména se zaméřením na reha-
bilitaci, ve které spočívá léčba ve více 
než 9 0 % kterou je možné vnímat jako 
součást integrace jedince. V kapitole 
šesté se autor zamýšlí nad problema-
tikou poznání vlastního postižení. 
Vychází ze základní teze, že každý je-
dinec je v průbéhu svého života nucen 
se přizpůsobovat prostředí, ve kterém 
žije. Naopak také prostředí se mu urči-
tým způsobem přizpůsobuje, a to platí 
i o jedinci s détskou mozkovou obrnou. 
V kapitole sedmé s názvem Murphy 
a já myšlenku poznání vlastního po-
stižení autor konkretizuje na příkla-
dech. V osmé kapitole charakterizuje 
návštěvu školy dítěte s D M O formou 

autobiografie. Devátou kapitolou, která 
pojednává o tématu soběstačnost - sa-
mostatnost - integrace, zajímavá kníž-
ka končí. 

Všechny kapitoly odborné publika-
ce jsou zpracovány po obsahové stránce 
správné, citace a odkazy odpovídají nor-
mě. Použitá odborná literatura je repre-
zentativní. Z hlediska formálního zpra-
cování lze kladné hodnotit přehlednost 
textových pasáží monografie. 

Závěrem lze konstatovat, že odbor-
ná publikace Svět dětské mozkové obrny: 
Nahlížení vlastního postižení v průběhu 
socializace autora Miroslava Kudláčka 
je osobitým přispěním k řešení proble-
matiky přístupu k jedinci s tělesným 
postižením, konkrétné s détskou moz-
kovou obrnou v průbéhu véku. Odbor-
ná publikace je určena zejména odborné 
veřejnosti, učitelům ve školách, rodičům 
žáků s tělesným postižením, studentům 
pedagogických fakult, humanitních 
a společenskovědních oborů, fyziotera-
peutům a dalším pomáhajícím profesím. 

Marie Vítková 

Adam. Film USA, režie Max Mayer, 2009. 

Film režiséra Maxe Mayera uám 
dává nahlédnout pod pokličku člověka 
s Aspergerovým syndromem. 

Představte si, že žijete na této pla-
netě, sedíte na schodech a sledujete 
davy lidí, kteří kolem Vás proplouvají 
jako rozbouřené moře. Pokud jste do-
statečné intuitivní, máte možnost cítit 

uspéchanost i nervozitu toho moře, 
které ostrůvek, na němž poklidné sedí-
te, obklopuje. Anebo můžete jen sedét 
a vnímat bezelstně tok času stejně jako 
Adam. Ten si ani neuvědomuje, že ko-
lem něho prochází žena obtěžkaná taš-
kami a potřebuje pomoc, on prostě jen 
sedí a pouze ji upřímně pozdraví. Zena, 
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