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Na publikaci Mentální postižení 
v pedagogickém, psychologickém a soci
álně-právním kontextu se podílel autor
ský kolektiv, jehož práci řídili Milan Va
lenta, Jan Michalík a Martin Lečbych. 
Tito tři odborníci se dlouhodobě zají
mají o problematiku mentálního posti
žení, ale každý z jiného úhlu pohledu. 
Milan Valenta je odborníkem v oblasti 
speciální pedagogiky - psychopedie 
a dramaterapie, Jan Michalík se zamě
řuje na právní úpravu postavení osob 
se zdravotním postižením a Martin 
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Lečbych se věnuje psychodiagnostice, 
klinickému poradenství a psychotera
pii, zejména se zaměřením na rodinnou 
terapii. Díky jednotlivým zaměřením 
hlavních autorů vznikla publikace, kte
rá dává komplexní pohled na danou 
problematiku. Na knize se dále podíleli 
Pavla Baslerová, Božena Doleželová, Ji
tka Jarmarová, Olga Kulíšková, Oldřich 
Mi.iller, Magda Navrátilová, Petr  Petráš, 
Jana Petrášová, Alena Petrová, Miro
slav Procházka, Eva Stupňáková a Pavel 
Svoboda. 
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Členění publikace: Úvod se zaměřu
je na pojetí mentálního postižení podle 
běžně využívaných klasifikačních systé
mů v oblasti zdravotnictví, v oblasti so
ciálních služeb a ve speciálním školství 
a poradenství v kontextu České repub
liky. Celá kniha je rozdělena do dvou 
částí. První část obsahuje čtyři velké 
kapitoly: 

1. Pojem inteligence - Autor se zabý
vá historií testování inteligence a zmiňu
je se také o kritice konceptu inteligence. 

2. Koncept mentálního postižení
a terminologie - V této kapitole najde
me výčet zastaralé terminologie a po
hled na mentální postižení z více zdro
jů: MKN-10, DSM-IV a AAMR. Také 
zde najdeme modely mentální retarda
ce - medicínský, ústavní sociální péče, 
popisný, spirituální a ekologický. Au
toři neopomněli ani uvést diagnostiku 
a etiologii mentální retardace a seznámit 
čtenáře s jinými duševními poruchami. 

3. Právní úprava postavení osob
s mentálním postižením - Tato kapito
la je vyčerpávajícím výčtem předcho
zí i aktuálně platné legislativy, která se 
týká osob s mentálním postižením. Na
lezneme zde to, s čím bychom se v praxi 
u osob s mentálním postižením mohli
setkat. Velmi užitečné jsou citace práv
ních norem a odkazy na ně.

4. Edukace, sociální služby a inte r 
venční strategie pro osoby s mentálním 
postižením - Kapitola informuje o síti 
speciálních škol a školských zařízení 
pro děti a žáky s mentálním postižením 
a o systému sociálních služeb. Její další 
část je věnovaná psychoterapeutickým 
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přístupům k osobám s mentální retar
dací. V publikacích o mentálním posti
žení se s tímto často nesetkáváme. 

Druhá část nese název Domény 
osobnostní struktury osob s mentálním 
postižením, jejich diagnostikování a sta
novení míry speciálněpedagogické pod
pory. Obsahuje patnáct kapitol, které se 
zaměřují na dílčí okruhy problematiky 
osob s mentálním postižením: tedy smy
slovou percepcí, motorikou, lateralitou, 
orientační funkcí (orientací časem, mís
tem, osobou), poznávacími funkcemi, 
pozorností, pamětí, funkcemi fatickými, 
emocemi, adaptabilitou a sociabilitou, 
ale také edukačním schématem (doved
nostmi, vědomostmi, návyky, zájmy). Je 
pojednáno i o sebeobsluze a rodinném 
prostředí. Nalezneme zde také metodic
ký návod k posuzování míry speciálních 
vzdělávacích potřeb. Každá kapitola má 
danou strukturu - na začátku se dozví
me o obecné charakteristice domény, je
jích poruchách, rámcových specifikách 
u osob s mentálním postižením, dia
gnostice a o stanovení míry podpůrných
opatření. Pouze poslední kapitola je od
lišná ve svém pojetí. Zabývá se ucelenou
metodikou, jak hodnotit míru specific
kých vzdělávacích potřeb.

Kdybych měla tuto publikaci zhod
notit, tak jednoznačně na mě zapůsobila 
kladným dojmem. Během svého studia 
jsem se nesetkala s knihou, která by 
podávala kompletní informace o men
tálním postižení zároveň ve speciálně
pedagogickém, psychologickém a soci
álně-právním kontextu. Otevírá svým 
čtenářům možnost udělat si komplexní 
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náhled na problematiku mentálního po
stižení. Malou nevýhodu vidím u někte
rých grafů a tabulek. Jsou značně složité 
a jejich popis není dostačující, aby mohl 
postihnout veškerý obsah. 
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Recenze 

Určitě bych tuto publikaci doporu
čila všem lidem, kteří se zajímají o pro
blematiku mentálního postižení, ať jsou 
odborníky, nebo laiky; každý si může 
odnést to své. 

Lenka Czereová 
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