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Mol to: Kořenem všeho je akt, kterým 
přijmu sám sebe. Musím souhlasit s tím, 
že jsem takový, jaký jsem, a přijmout to. 
Přijmout, že mám ty starosti, které mám. 
Přijmout hranice, které jsou mi určeny... 
. Jasnost a statečnost tohoto přijeti tvoři 
základ celého bylí. 

Romano Qardini 

Proces budování, vývoje a proměn iden-
tity trvá celý lidský život V dospělém 
věku, někdy i na konci adolescence se 
dotváří identita rodičovská. Mezi utváře-
ním a fungováním rodičovských rolí a zá-
kladními psychickými potřebami rodičů -
a tím pádem i dčtí - je velmi úzký vztah. 
Narozeni postiženého dítěte jc většinou 
chápáno rodiči i sociálním okolím jako 
selhání v rodičovské roli. Stává sc tudíž 
traumatem rodičovské identity. 

„ O rodinném soužití můžeme tedy mlu-
vit tam, kde dítě uspokojuje psychické 
potřeby rodičů a rodiče potřeby dítěte. 
(Označeni „rodiče" budeme užíval jako 
synonyma pro rodinné vychovatele, i když 
třeba biologický'mi rodiči dítěte vůbec 
nejsou.) Jde o vzájemnost potřeb a jejich 
uspokojování, což současně znamená vzá-
jemnost pocitu uvolnění, vzájemnost spo-
kojenosti, radosti a ostatních pozitivních 
prožitků, které takové uspokojování po-
třeb nutně provázejí. Podmínkou pro ta-

kovou vzájemnost ovšem je. že dítě svým 
vychovatelům v psychologickém slova 
smyslu nutně patři, že jc přijali za své 
(i když to třeba není soudem potvrzeno), 
že jsou na jeho osudu osobně i životně 
angažování. " (Matějček, Z. : Dítě a rodi-
na v psychologickém poradenství. Praha 
SPN 1992. 29 s.) 

Co pozitivního (Matějček tamtéž) při-
náší dítě do rodiny? Pokusím sc u každé-
ho tohoto pozitiva doplnit úvahou o situ-
aci v rodině s postiženým dítětem, ale také 
naznačit ccstu, jak lze situaci řešit. 

Dítě přináší do rodiny spoustu nových 
podnětů. To souvisí s potřebou stimula-
ce, která vede k aktivitě. 

V případě postiženého dítěte jsou to ale 
podněty s negativním dopadem. Rodiče sc 
dostávají do situace bezradnosti a bez-
mocnosti. Jsou to podněty, které často 
neumějí zpracovávat. Jejich dosavadní 
zkušenosti s příchodem dítěte na svět a do 
rodiny byly diametrálně odlišné. Nemo-
hou použít modely, které si přinášejí 
zvláštní rodiny, ani napodobit modely 
současných rodin se zdravě sc vyvíjejícím 
dítětem. Snaha po získání informací a Do-
moci - často na nepravém místě, je staví 
do role nepohodlných obtěžujících pro-
sebníků, či nezdrženlivých hysteriků. Ten-
to hlad po informacích by měl být uspo-
kojován institutem tzv. prvotní podpory 



(Friihfbrdcrung), který zatím u nás neexis-
tuje. Tato mobilní včasná podpora jc vlast-
nč pedagogickou a terapeutickou porad-
nou s úkolem všeobecné péče o ditč a je-
ho rodinu i ve všech sociálních vztazích. 

Služba se odehrává v domácím prostře-
dí a pro rodinu neznamená žádné finanč-
ní náklady. (Lebcnshilfc - 30 Jahre- Im 
Wandeln der Zeit e. V. Frankfurt am Mcin 
1991.) O vybudování systému služeb to-
hoto typu se snaží naše Speciálnčpedago-
gické centrum v Teplicích, kde na část 
úvazku pracuji. 

Pokud narození každého dítěte brání 
rodičům všeobecně ve stimulaci jinými 
podněty, než přináší ono samo, platí to 
u postiženého dítěte ještě ve větší míře. 
Bez pomoci a pochopení všech sociálních 
systému (mikrosystém - rodina, mezosys-
tém - širší rodina, známí, spoluzamčstnan-
ci, exosystém - instituce poraden, služeb, 
škol, školek, orgánů soc. péče a pod., 
makrosystém - legislativa, normy, posto-
je, mýty, zvyky) se rodina ocitá v bludné-
m kruhu a identifikace s rolí rodiče po-
stiženého dítěte je nesnadná a vyžaduje 
značnou frustrační toleranci a vnitřní sta-
bilitu. 

Dítě umožňuje získat zkušenosti jinak 
nezískatelné. Souvisí to s potřebou smys-
luplného prostředí, které dává možnost 
učení. Situace, do které byli rodiče bez 
přípravy vrženi, jim opravdu umožňuje 
získat zkušenosti jinak nezískatelné, a to 
ve velice rozmanitých oborech lidské čin-
nosti, o jejichž existenci sc dříve nemuse-
li zajímat. Např. v oblasti zdravotnictví 
jsou mnozí rodiče postiženého dítěte vy-

školeni tak, že mohou sami s dítětem pro-
vádět rehabilitační cvičení, aplikovat léky 
injekcemi, zavádět různé sondy, odborně 
zasáhnout při častých záchvatech. 

Musí se seznámit se sociálně právním 
minimem, naučit se objevovat a vymáhat 
stanovené sociální dávky, neboť většinou 
neexistuje instituce, která by jc dobrovol-
ně a vyčerpávajícím způsobem poučila 
o tom, nač mají ze zákona nárok. 

Zatím dosti opomíjená, ale nadmíru 
důležitá jsou poučení rodičů v oblasti spe-
ciální pedagogiky. Nejde zde o informa-
ce školy rodičům školáků, ale o informa-
ce tak časné, jak jc to jen možné o způso-
bech optimálního rozvoje postiženého dí-
těte. Poučený rodič s pomocí odborníka 
může pak maximálně využít všech vývo-
jových fází svého dítěte, ale i předejít 
mnohým nezdarům a zklamáním ve škole 
a v ostatních důležitých společenských 
aktivitách. 

Tato oblast zkušeností bývá rodičům 
většinou uzavřena. Dítě je bud' doma 
s matkou, která při jeho poznávání světa 
postupuje sice dle svého nej lepšího vědo-
mí a svědomí, ale cestou pokusů a chyb, 
které je pak nutno odstraňovat náročnými 
nápravnými programy. Nebo jc dítě ve 
speciálním předškolním zařízení, ale ro-
diče jsou seznamováni pouze s výsledky 
speciální péče, ne však s detailními postu-
py. Jako příklad může posloužit výuka 
neslyšícího dítěte znakové řeči, která však 
je pro jeho rodiče řečí neznámou, takže 
sc s dítětem po návratu ze speciálních škol 
nedokážou domluvit. V Teplicích existu-
j e Dětská lázeňská léčebna pro děti 



s DMO, jejíž primár MUDr. Z. Novotný 
zřídil pro tento účel již před lety v léčeb-
ném domč Erben pobytovou léčbu pro 
rodiče (prarodiče) s postiženými předškol-
ními dčtmi. Rodiče jsou přítomni všem 
terapiím, včetnč ergoterapie, muzikotera-
pie a práce v mateřské škole. Dále absol-
vují množství potřebných přednášek 
z oboru zdravotnictví, sociálnč právního 
minima, pedagogiky a psychologie. Za 
stejným účelem jsou v léčebně pořádána 
několikadenní školení rodičů předškolních 
i školních pacientů. V této tradici pak po-
kračuje i zmíněné speciálnčpcdagogické 
centrum, poskytující služby rodinám v re-
gionu. Většinou nám rodiče sdělují, že 
jsou to první ucelenější informace a zku-
šenosti tohoto typu, kterých se jim dosta-
lo. Já mám na starost speciální kurz pří-
pravy na školu pro rodiče s postiženým 
dítětem. Není to jednorázová záležitost, 
ale pravidelná terapie po celou dobu, po 
kterou dítě a rodiče tuto službu potřebují. 
Podobné služby poskytujeme i některým 
rodinám s postiženými dčtmi batolecího 
a mladšího předškolního věku. Důležitý je 
požadavek týmové spolupráce všech, kteří 
se na rozvoji postiženého dítěte podílejí, 
neboť nebude zřejmě v životě tčehto dčtí 
člověka více motivovaného než jc právě 
rodič a užitečnějšího než je informovaný 
rodič. Každá terapie dítěte by měla být 
spojena s terapií rodičů. Tím, že sc odbor-
ník stane pro rodiče sympatizujícím part-

nerem, poskytne jim neocenitelnou pod-
poru. Nejsou již v roli bezmocných a bez-
radných bytostí, nýbrž v roli cílevědo-
mých rodičů, kteří znají cesty jak svému 
dítěti pomoci. Získávání poznatků a zku-
šeností v oboru, který si rodiče dobrovol-
ně nezvolili, jc časově a psychicky velice 
náročné a většinou zcela omezuje mož-
nosti získávat jiné, pro ně atraktivnější 
poznatky a zkušenosti. A tak myšlenka re-
gionálního centra pro postižené, kde by 
mohli získat veškeré dostupné informace 
v databance a současně absolvovat i ně-
které terapie a vyšetření, by byla jistě ne-
malou pomocí." 

Dítě dává pocit jistoty ve svém cito-
vém přilnutí k rodiči. 

Souvisí s potřebou citového vztahu, kte-
rý dává pocit jistoty. Dítě není takové, jak 
si rodiče představovali. Laická a roman-
tická představa o "hlasu krve" a mateřské 
lásce, která jc schopna přijmout jakékoliv 
dítč bez výhrad, je popřena klinickou zku-
šeností2', i mnohými konkrétními případy, 
se kterými sc můžeme setkat v pedagogic-
ké praxi i běžném životě. 

Již nejočekávanější okamžik, kdy mat-
ka po porodu prvně spatři své dítě, může 
být otřesem. To jc závislé jednak na tom, 
jak zjevný jc defekt dítěte, ale také na zoů-
sobu, jakým jc matka s touto skutečností 
seznámena. Píši matka, i když jsem pře-
svědčena o tom, že by tento okamžik ničli 
prožít oba rodiče společně. V naší zemi 

"(Zpracování v grantovém úkolu pro MŠMT: Model výchovné, vzdělávací a poradenské péče 
o děti a mládež s těl. a dalšími postižením v rámci regionu, Svobodová a tým, r. 1993) 

Dytrych, Matéjěek, Schúller: Nechtěné děti. Zprávy č. 34, Praha VÚPs 1975) 



tento postup zatím nezdomácnčl. A tak jc 
maminka postavena nejen před krutý fakt, 
že se narodilo jiné dítě, ale i před první 
nelehký úkol. Sdělení této skutečnosti 
partnerovi, ke kterému je v emočně vypja-
té atmosféře kolem porodu většinou silnč 
vázána. Zřejmě si nedokáže plně uvědo-
mit všechno, co narození postiženého dí-
těte obnáší, ale intenzivně se zabývá myš-
lenkou: „Jak mu to řeknu, jak jim to řek-
nu, jaká bude reakce?" 

Citace z dopisu jedné nejmenované ba-
bičky: Bolest jc výzva k cestě. Dopis. 

Porozumění, listopad 1993 s. 7 - 9. 
„ Radostné čekáni na nového člena ro-

diny - holčičku, neznalo mezi, lim spis, že 
v pátém měsíci těhotenství, kdy byla pro-
vedena druhá ultrazvuková zkouška, byla 
dcera ohrožena spontánním potratem 
a bylo ji nařízeno ležel asi 3 neděle s pod-
loženými nohama na lůžku. Strašný šok 
se dostavil při porodu jemuž byl přílome-
n i manžel mé dcery, která porodila hol-
čičku těžce vývojově poškozenou na všech 
čtyřech údech: levá ručička má jen Iři 
prsty, z čehož dva jsou srostlé, třeli prstík 
nemá uchopovací schopnost, pravá ručič-
ka je vyvinuta jen k lokti, z něhož vychází 
jeden zdeformovaný prstík. Levá nožka má 
jen čtyři prsty a pravá je o třetinu kratší, 
bez kyčelního kloubu, kde je chodidlo vy-
vinuto jen k náznaku prstů, je rozčleněno 
vlastně jen na dva díly. Lékařka, která 
těhotenství sledovala, mi v den porodu, 
kdy jsem zoufalou dceru v porodnici na-
vštívila, řekla - my údy nesledujeme!!! Co 
nás uvedlo ještě do hlubšího traumatu je 
okolnost, že šéf genetiky, který provedl 

oba ultrazvuky, s rodiči po porodu neztra-
til slovo. V tu dobu jsme si uvědomili, v jak 
hrůzném stavu je naše postkomunistická 
medicína nejen z hlediska vybavenosti, 
hlavně však z hlediska etiky. " 

Citace z textu Frairbrothcr, P.: Jak je 
zpráva rodičům sdělena. 

Porozumění, prosinec 1993 s. 6 - 7. 
„Jeden z rodičů se nikdy nesmí ocitnout 

v situaci, ve které jsem se ocitla já, aby 
musel sdělit, obyčejně polopochopenou 
pravdu, svému partnerovi. Jsem si jista, 
že lékař si nebyl vědom, že jen zpola ro-
zumím lomu, co mi říka\. Ano, ptala jsem 
se - hlavně abych ukázala, jak jsem inte-
ligentní, jak jsem klidná a rozumná - ale 
nejen že jsem si nepamatovala své otáz-
ky, ale ani odpovědi na ně. V žádném pří-
padě nesmi být první informaci přítomni 
ostatní odbornici ani studenti, zatímco dítě 
by mělo být přítomno s výjimkou, když lo 
znemožňuji vážné medicínské důvody. 
Proč jsou někteří rodiče tak citliví k fak-
tu, že jejich dítě zde nebylo? Mé vysvětle-
ni je, že když něco necenite, pustíte to ze 
zřetele. Je to jeden způsob, jak ukázat, že 
si necenite dítěte s handicapem. Zachází-
me s nimi jako s jistým druhem stigma. 
Pokud jste rodičem, kletý si přeje milo-
vané dítě, které by splnilo vaše sny jako 
ostatním, a misto toho dostanete dítě, kte-
ré je takto poznamenané, pak mále dile-
ma. Můžete jc milovat? Můžete ho cenit? 
To vás činí citlivým k chováni ostatních 
lidi. Je důležité, aby byla uznána a potvr-
zena přítomnost dítěte. „Dítě bylo v míst-
nosti a lékař sc na ně ani nepodíval" řekl 
mi jeden rodič. „ Přicházel každý den, ale 



nikdy se dilčle ani nedotkl" řekl další 
z přibližných. Rodiče jsou citliví na reak-
ci lékařů, která ukazuje, jak dítě oceňuji. 

Vy rodiče jste ve stadiu šoku. .Jediná 
věc, kterou skutečně chápete je, že vaše 
dítě není normální. Není jako jiné děti, je 
jiné, vy jste jiní. " 

Již samo utvoření citového vztahu mat-
ky k tčžcc postiženému dítěti jc jisté plné 
záhad. Matka ví, že by měla toho jiného 
bezmocného tvorečka milovat a je zmítá-
na jistě velice ambivalentními pocity, mezi 
kterými je i pocit viny, že její city nejsou 
dostatečně mateřské. Dítě je na ní zjevně 
biologicky závislé, ale dlouho není patr-
né, že i emoční vazba je oboustranná. 
V rámci prvotní podpory rodině jc pro 
rodiče povzbuzující, jsou-li seznámeni 
s rodiči postiženého dítěte, kteří již prošli 
tímto prvním obdobím nejvčtších nejistot 
a jejich život se navrátil do jisté normál-
nosti. Poznání, že nejsou sami a že život 
s postiženým dítětem může probíhat i spo-
kojeně, je povzbuzující. Toto jsou ovšem 
doporučované zahraniční zkušenosti, kde 
je i v následujících fázích nabízena takto 
postižené rodině celá škála potřebných 
služeb. 

Dítě dává rodičům vědomí vlastní 
společenské hodnoty a užitečnosti 

To souvisí s potřebou identity, která 
dává vědomí vlastního já, autonomie vlast-
ní osobnosti, scbeúcty a společenské hod-
noty. 

Dušková, M.: Hledání viny. Porozumě-
ní, listopad 1993, s. 13 - 14. 

„ / já jsem matkou těžce postiženého dí-
těte .... A tak mne podle nižných názorů 

odborníků i blízkých trápily otázky. Selha-
la prevence? Selhala jsem já? Selhali dok-
toři? Kdo vlastně selhal? Šlo vůbec po-
stiženi mého dítěte předejit? Nebo v sobě 
nosím gen, který osud dítěte předurčil? 
Rodiče často obviňuji lékaře, lékaři či 
veřejnost často hledají chybu v rodičích. 
A pomyslná vina létá jako bumerang. 
Kolik názorů jsem vyslechla, proč a ko-
mu se rodí postižené děti. Takové polemi-
ky mne znovu a znovu srážely k zemi. " 

Je jistě těžké identifikovat sc s rolí ro-
diče postiženého dítěte a prožívat přitom 
vědomí vlastní společenské hodnoty a uži-
tečnosti, saturovat svou potřebu seberea-
lizace péčí o postižené dítč. Narození po-
stiženého dítěte tuto potřebu výrazně de-
privuje, je pociťováno jako selhání v ro-
dičovské roli. To jc vidět i z výše uvede-
né citace. V každém případě musel někdo 
nebo něco selhat. 

Ideálním cílem jc dopracovat sc identi-
ty rodiče postiženého dítěte, přijmout dítě 
takové, jaké je a celou kritickou situaci 
vnitřně přetransformovat v úkol, mobili-
zující síly. 

Stýkám se s rodiči postižených dětí, pra-
cuji s nimi, přátelím sc s nimi. Je mezi nimi 
mnoho krásných a skutečně hodnotných 
osobností, které společně se svým dítětem 
překonávají úskalí života uvnitř hranic, 
které si svobodně nezvolili. Někteří jsou 
nesmírně společensky užiteční. Budují 
a vedou zařízení pro normální život nejen 
svých dětí, ale i ostatních s podobným 
osudem. 

Jsou i rodiče, kteří si předsevzali „men-
ší" úkoly. Naučit sc s dítětem smysluplně 



pracovat, přiměřeně ho rozvíjet a dopřát 
mu šťastné dětství. Uniknout ze spleti ne-
bezpečí špatných výchovných postupů 
(jak o nich píše např. Matějček, Z.: Dítě 
a rodina v psychologickém poradenství na 
str. 60 - 64), která ohrožují rodiny s po-
stiženým dítětem daleko více. 

Při kurzu předškolní přípravy jsem se 
téměř dva roky stýkala s matkou těžce tě-
lesně postižené holčičky (kvadruparéza), 
upoutané na vozík. Maminka, zpočátku 
smutná a zakřiknutá, se postupně měnila 
před mýma užaslýma očima v tvůrčí by-
tost, vymýšlející a aplikující desítky cvi-
čení a her na rozvoj všech potřebných 
funkcí. Když jsme takto připravily dítě ke 
vstupu do ZS, narazily jsme a stále ještě 
narážíme na spoustu předsudků, které 
vždy znovu srazí oba rodiče k zemi. Přes-
to je děvčátko stále zatím na ZŠ a v polo-
letí I. ročníku byla hodnocena jedničkou. 

Cituji z dopisu této maminky. „Dnes 
jsem také potkala tu paní učitelku, sama 
se ke mně hlásila a ptala se, proč jsme 
jejich školu odmítli, vždyť nám prý říkali, 
že to s námi měsíc zkusí, a jak to P. jde 
atd. Já jsem to radši moc nerozváděla.jen 
jsem řekla, že to odmítnuti nebylo z naší 
strany. A ona na to, že by to chtělo zřídit 
nějakou školu speciálně pro postižené. 
Nabývám dojmu, že na Tepličku nejsou 
integraci moc nakloněni nebo nechápou, 
co ten pojem v celé šíři znamená ". 

Rodiče této holčičky, kteří se opravdu 
statečně vyrovnali s životní zkouškou 
a obstáli v ní, přijatelně sc na situaci adap-
tovali a prokázali značnou frustrační to-
leranci, propadají nyní do nejistoty a de-

presí při dalších, objektivně snad menších, 
ale nečekaných zátěžích. 

Dítě přináší do světa nové výhledy, 
otevírá před rodiči novou budoucnost, 
umožňuje jim, aby v něm překročili 
svůj osobní čas. Souvisí s potřebou ote-
vřené budoucnosti, která představuje ča-
sový rozměr lidského života. 

Dušková, M.: Hledání viny. Porozumě-
ní, listopad. 1993 s. 13 - 14. 

„ Dávno mne již netrápí otázka, čije to 
vina, že můj syn po celý život pro své těž-
ké mentální postižení bude odkázán na 
pomoc jiných. Kdyby se mne dnes někdo 
zeptal, jestli bych si přála, aby můj syn 
byl zdravý, ani na chvíli bych nezaváha-
la. Ano, přála bych si, aby mohl vyrůst 
v samostatného muže, který si jednou za-
loží svoji rodinu, bude mít děti, pro které 
já budu babičkou. Nikdy se tak nestane. 
To je skutečnost, kterou změnit nemohu. 
Jsou však skutečnosti, které je třeba změ-
nit. Například přesvědčení o neužitečnosti 
či méněcennosti lakového života. " 

Rodiče zdravých děti se mohou kochat 
představami budoucích vnoučat, spokoje-
ného stáří zajištěného trvajícím citovým 
vztahem sc samostatným, přesto však stá-
le jejich dítětem, o které se v případě nou-
ze budou moci opřít, kterému předají své 
zkušenosti a snad i majetek. 

Předvídání a plánování budoucnosti dí-
těte i budoucnosti vlastní, probíhá u rodi-
čů těžce postiženého dítěte na zcela jiné 
bázi. Musí si klást traumatizující otázku. 

Co bude s naším dítětem, až se o ně ne-
budeme moci postarat? Odpověď sc vů-
bec nepodobá výhledu do otevřené bu-



doucnosti. Do 26 let zajišťuje péči ústav 
sociální péče pro mládež, od 26 let do-
movy důchodců. V současné dobč je na 
libovůli vedení ústavu pro mládež, zda si 
ponechá svěřence až do dospělého včku. 
Neděje se tak všude. Vidina života vlast-
ního dítěte ve většině ústavu a domovů 
důchodců současného typu, kde se bez 
smysluplného zaměstnání pročeká k smr-
ti, nenechává rodiče klidnými. Poté, co 
pomáhali zřídit školy, vrhají se na budo-
vání praktických škol, chráněných dílen 
a různých typů chráněného bydlení. Také 
naše Občanské sdružení Arkadie, kde jsem 
zaměstnána, sc snaží nyní o realizaci ta-
kového projektu. 

„Zvládnout úkoly, které před vychova-
tele klade náležitá péče o postižené dítě, 
především vytvořit zdravou identitu toho-
to dítěte a zdravou identitu jich samých, 
pokládám osobně za skutečné hrdinství. 
Jednou mi jeden redaktor populárního ča-
sopisu položil otázku, co je z hlediska psy-
chologie „ hrdinství". A mne v té chvíli 
nenapadlo nic jiného než připomenout asi 
pět rodin s mentálně retardovaným dítě-
tem: rodin, které nejenže svůj výchovný 
úkol zvládly na vysoké úrovni, ale přitom 
dovedly postiženému dítěti, jeho zdravým 
sourozencům i sobě samým vytvořit ra-
dostné (řekl bych veselé) společenství, 
v němž bylo všem dobře. " (Matějček, Z.: 
Dítě a rodina v psychologickém poraden-
ství. Praha, SPN 1992, 50 s.) 

Literatura: 
Dytrycli, Z. - Matějček, Z. - Schúler, V.: 

Nechtěné děli. Zprávy č. 34, Praha. VÚPs 
1981. 

30 Jahre - Im Wandeln der Zeit. Frank-
furt am Main, Lebenshilfe 1991. 

Pädagogische Forderung schwerslbe-
hinderter Kinder und Jugentliclier. Diis-
seldorf 1897. 

Langer, S.: Modely pro psychologickou 
diagnostiku a výchovu žáků. Praha, SPN 
1987. 

Langmeier, J.: Vývojová psychologie 
pro dětské lékaře. Praha, Avicenum 1983. 

Lehovský, M.: Pečujeme o nervově ne-
mocné dítě. Praha, A vicenum 1988. 

Matějček, Z.: Rodiče a děti. Praha, A vi-
cenum 1986. 

Matějček, Z.: Ditě a rodina v psycho-
logickém poradenství. Praha, SPN 1992. 

Matějček, Z. : Psychologie nemocných 
a zdravotně postižených děli. Praha, H & 
H 1992. 

Říčan, P. - Vágnerová, M. a kol.: Dět-
ská klinická psychologie. Praha, Avice-
num 1991. 

Vágnerová, M. - Moussová, Z.H. -
Šlech, S. Psychologie handicapu. Praha, 
UK 1992. 

Vymětal, J.: Úzkostné děti a jejich vý-
chova. Praha, SPN 1979. 

Časopis Porozuměni. Lipník n/B., SRO 
- Vilímek 1993. 


