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Kniha Speciální vzdělávací potřeby 
v raném věku (v pův. znění Special Edu
cational Needs in the Early Years) nabí
zí komplexní pohled do všech sektorů, 
které nějakým způsobem konotují s tou
to problematikou. Je rozdělena do čtyř 
základních částí, které postupně mapují 
vývoj jednotlivých segmentů odborných 
intervenčních přístupů, jež jsou v raném 
věku adekvátní. V rámci kapitol je věno
vána pozornost definicím, základním 
pojmům a zmapování současné situace 
v přístupu k dítěti, přičemž velký důraz 
je kladen na individuální rozvoj a reflexi 
vzdělávacích potřeb u konkrétního je
dince s dílčími deficity/postižením. Pří
stup je zvolen spíše multidisciplinární se 

snahou k velké otevřenosti vůči diferen
ciaci mezi jednotlivými složkami schop
ností a dovedností dětské populace. 
Velmi silně je zde patrný akcent na hete
rogenní pohled na skupinu dětí s dílčími 
deficity a korektní postup řešení jejich 
obtíží s ohledem na celkové osobnostní 
komponenty. Dále považujeme za vel
mi hodnotné, že autor se snaží pouká
zat na jednotlivé historické přístupy, se 
kterými se v současné době můžeme 
setkat v oblasti alternativního školství. 
Za všechny uvádíme alespoň někte
ré: R. Owen; J. Locke; M. Montesorri; 
R. Steiner. Je patrné, že každý z těchto
směrů může přinést zajímavé a hodnot
né podněty, které zkvalitní intervenci při

5 Název knihy i eklektický přístup odkazuje na knihu Straussová, Knotková: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistic
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odhalení dílčích deficitů nebo závažněj
šího postižení. 

Oblasti, kterým je věnována význam
ná část knihy, reflektují perspektivy vý
voje dítěte v raném věku. Determinace 
výchovy je dána nejen nastavením dítěte 
(kognitivní předpoklady, emocionální 
nastavení, temperament, fyzická konstitu
ce), ale též v růstu a prohlubování vztahů 
s rodiči, citový náboj výchovy, podněty 
v prostředí, vztah k přátelům a událostem, 
se kterými se dítě v historii vývoje setkalo 
a integrovalo je do svého vědění. V publi
kaci jsou uváděny některé „kritické fakto
ry", které mohou zabránit volbě vhodného 
postupu při kompenzaci obtíží. Za všech
ny vybíráme alespoň některé: depistáž 
a identifikace obtíží dítěte, výběr materi
álů, učebnic a pomůcek, výběr vlastních 
intervenčních metod a technik, které bu
dou „šité" na míru dítěte - tak aby byly 
rovnoměrně rozvíjeny a posilovány nejen 
ty schopnosti, které si dítě již osvojilo, ale 
také ty, ve kterých je limitováno. Důleži
tým prvkem je rozvoj kognitivních složek 
(paměť, pozornost, myšlení, motivace), ale 
také navazování vztahů s vrstevníky a pe
dagogy, případně terapeuty. 

Velmi cenný je též přínos týkající se 
výzkumu oblastí mozku a důležitosti 
jeho stimulace v raném věku. Tato sti
mulace má klíčový význam pro vývoj 
jazyka, řeči, jemné a hrubé motoriky 
a senzo-motoriky. Rovnoměrný vývoj 
a stimulace jednotlivých schopností 
vytváří dobrý základ pro rozvoj ma
tematických a jazykových schopností 
ve vzdělávacím procesu a otevírá mož
nosti dalšího rozvoje a případných 
kompenzačních strategií. Atypický vý-

voj dítěte s sebou přináší mnohá rizika 
zátěže a selhání vyrovnávacích strategií 
(trauma, stres, neklid), což je samozřej
mě ovlivňováno přístupy a možnostmi 
rodiny, odborníků a pedagogů, kteří 
s dítětem pracují. Zjišťování intelektuál
ních předpokladů u dětí se specifickými 
potřebami ukazuje jako velmi vhodný 
model multidimenzionální inteligence, 
který mnohem výstižněji ukazuje na ob
lasti, kde má dítě předpoklady, a do jis
té míry ho motivuje a neznevýhodňuje 
vůči ostatním. Tento přístup má též po
zitivní vliv na další profesní a kariérní 
rozvoj. 

V publikaci nalézáme mnohé pod
něty k rozvoji - důležitost a významnost 
hry v dětském věku, a to jak u intaktní 
populace, tak u dětí s dílčími potřeba
mi. Každá kapitola, která se zaměřuje 
na otázky vývoje jednotlivých kogni
tivních funkcí, je doplněna kazuistikou 
a odbornou diskusí, což oceňujeme jako 
velmi důležité a přínosné pro praxi. Pu
blikace poskytuje vyvážený podíl teore
tických a praktických poznatků. Snaží se 
efektivně propojovat soudobé poznatky 
z oblasti psychologie, speciální pedago
giky, historie a neurověd. Za velmi dob
ré považujeme též praktické přístupy 
a nápady v realizaci kurikula i jeho filo
zofického a pedagogického pozadí, kte
ré lze aplikovat při vytváření školních 
vzdělávacích programů, individuálních 
studijních plánů, uplatnění týmového 
a skupinového vyučování, pedagogická 
asistence ve třídách, dále podněty pro 
rozvoj a diagnostiku v poradenských za
řízeních, práci ve skupinách a dotazní
kové šetření u dětí s dílčími potřebami. 



Publikace podává velmi pragmatic
ky celou šíři problematiky speciálních 
vzdělávacích potřeb a odkazuje na další 
zahraniční výzkumy (např. USA, Velká 
Británie). Jazyk je pro čtenáře srozu
mitelný a dostupný je i malý slovníček 
odborných pojmů. Knihu lze doporučit 
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všem studentům speciální pedagogiky, 
psychologie a všem odborníkům, kteří 
se věnují problematice dětí se speciální
mi potřebami. 
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