
lovaniu modelov slovnej výpovede a ra-
nej zajakavosti. 

V skupine zajakavých detí sa pri väčši-
ne zo sledovaných charakteristík potvrdili 
štatisticky významné rozdiely, napr.: chu-
dobnejšia sémantická štruktúra pro ústnych 
výpovediach, kratšie výpovede, nárast ne-
plynulostí v dlhších výpovediach a i. 

Značné odlišnosti dokumentovali aj vý-
sledky skúmania motoriky (koordinácia, 
rýchlosť a presnosť pohybov, celkové 
motorické schopnosti). Nižšia úroveň 
motorickej schopnosti korelovala s mani-
festáciou spolupohybov. 

Pri skúmaní spoločenského aspektu -
postojov rodičov k zajakavému dieťaťu 
vyplynul zaujímavý záver o potrebe pravi-
delného citového kontakta otca k dieťaťu. 

Podkapitola o zajakavosti v škole je 
opäť demonštrovaná viacerými zistenia-
mi autora. Cieľom výskumov bolo stano-
viť rozdiely úrovne a korelácie pri psy-
chických reakciách (zľaknutie, neuroticiz-
mus, intro a extrovertizmus, agresia a i.) 
u zajakavých a intaktných detí ako aj vy-
jadrenie rozdielov v jazykovej schopnos-
ti. Pomocou testov sa preukázal vyšší stu-
peň neuroticizmu a korelácie medzi logo-
fóbiou a neplynulosťou reči. 

Nakoniec autor analyzoval osobnosť 
dospelej zajakavej osôbv, zvlášť jeho 
psychické osobitosti a komunikačnú 
schopnosť. 

Z praktického hľadiska sú nejdôležitéj-
šie posledné dve kapitoly monografie: 
Diagnostika zajakavých osoba Terapia 
zajakavých osôb 

Pre diagnostické zámery slúži niekoľko 

modelov: medicínsky, psychologický, lo-
gopedický a terapeutický. Podľa slov au-
tora sa najviac používa terapeutický mo-
del, pomocou ktorého sa skúma neplynu-
losť reči v širších súvislostiach spolu 
s analýzou osobnosti a s náväznosťou na 
spoločenský aspekt. Zdôrazňuje sa dyna-
mický charakter diagnostikovania. 

Pomerne rozsiahla kapitola o terapii 
zajakavých osôb predstavuje kompexný 
pohľad na minulé i súčasné terapeutické 
aktivity. Metódy sú rozdelené na priame 
(resp. zamerané na akt reči), neodvraca-
júce sa od rečového aktu, nepriame (napr. 
farmakoterapia, pohybové a hudobné ak-
tivity) a komplexné. Vysvetlený je okrem 
iného Program Van Ripera (MIDVAS), 
Perkinsa, Boberga, Engielaa i. Autor však 
bližšie neopisuje vlastný terapeutický pro-
gram, ktorý nazval integráciou tréningu 
plynulosti reči a psychoterapie. 

Záverom poznamenávame, že monogra-
fia môže byť velmi potrebnou v poľských 
podmienkach - pre študentov logopédie, 
psychológie, pedagogiky a iných príbuzných 
oborov. Jej preklad by bol akisté užitočný. 

Ladislav Vaňhara 

Bajcura, L. Práva vězně - od 
vazby po propuštění z t res tu 
odnětí svobody 
Praha, GRADA Publishing 1999. 
158 s. 

Autor Lubomír Bajcura vychází z Ústa-
vy ČR, Listiny základních práv a svobod, 
Úmluvy o ochrane lidských práv a základ-



nich svobod a dalších dokumentů. Infor-
muje čtenáře o základních podmínkách 
vězeňství v ČR, o systému vnější a vnitř-
ní diferenciace ve výkonu trestu odnětí 
svobody, resocializačních programech, 
režimu, systému odměn a trestů, alterna-
tivních trestech realizovaných v ČR. Uvá-
dí přehled existujících věznic a aktuální 
vývoj stavu kriminality na území ČR. 

Vedle těchto základních informací důle-
žitých pro studenty a pracovníky pedago-
gických a sociálních směrů jsou zde infor-
mace prospěšné i pro člověka, který se do-
stane do konfliktu se zákonem. Kniha ho 
provází od prvních okamžiků - zadržení 
policií, přes vazbu až po celý resocializač-
ní proces ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Text postihuje základni otázky peniten-
ciární problematiky. Slouží k prvotní 
orientaci studentů, kteři se touto proble-
matikou zabývají, ale i lidi, kteří překro-
čili zákon. 

Znalost předpisů a podmínek výkonu 
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vý-
znamně omezuje možnost vzniku mimo-
řádné události, a tak přispívá k ochraně 
společnosti. 

Eva Šololová 

Šišková, T. (ed ): Výchova 
k to leranc i a prot i ras ismu 
Praha, Portál 1998. 200 s. 

Sborník sestavený z příspěvků vý-
znamných autorů vychází ze základních 
terminologických vymezení xenofobie, 

rasismu a jejich důsledků - rasové dis-
kriminace a rasového násilí. Součástí tex-
tuje stručný komentář k současnému sta-
vu rasismu v ČR a přehled platných práv-
ních úprav. Přehledně je zpracovaná si-
tuace národnostních menšin v ČR, tato 
část textu vychází z materiálů Úřadu vlá-
dy ČR. Samostatné kapitoly jsou věno-
vány Židům a Romům, kteří se specific-
kým osudem a charakteristikou vymyka-
jí tradičnímu pojetí národnostní menši-
ny, dále Vietnamcům a příslušníkům růz-
ných etnik z Blízkého východu. Pozor-
nost je zaměřená především na mentali-
tu, zvyky, tradice a kulturní odlišnosti 
těchto lidí. 

Samostatná část sborníkuje orientova-
ná na výchovu k toleranci. Součástí toho-
to textu je zmapování postojů k rasismu 
a k soužití s cizinci, je uvedena konfron-
tace názorů studentů středních a žáků zá-
kladních škol. Text je obohacen o někte-
ré modelové situace, které vycházejí 
z praktických zkušeností autorů. 

V závěrečné části jsou uvedené některé 
nadace, občanská sdružení a další organi-
zace, které se významně podílejí na řeše-
ní konfliktů, rasových a xenofobních pro-
jevů, přispívají k rozvoji vzdělání a kul-
tury národnostních menšin v ČR. 

Tato kniha má důležité zastoupení v ob-
lasti multikulturní výchovy, bude využitá 
pro studenty učitelských směrů, pedago-
gy, sociální pracovníky i veřejnost. 

Eva Šololová 


