
možností naších svěřenců. Postiženým s chorobnou lomivostí kostí (osteopsa-
tyrózou a j . ) ovšem v tomto případě zbývá účastnit se jen Jako funkcionáři 
nebo diváci. 

L i t e r a t u r a 
Barry Bill: Amputee soccer catching on throughout world. The Belllngham 

Herald z 23. VI. 1988 

Záznamy o knihách 

Speciální pedagogika. Defektologie 6. 
Zahraniční literatura z let 1945—88 
ve fondu odboru pedagogické 
literatury SVK v Brně 

Zprac. J. Ullrichová. Brno, Stát. věd. 
knihovna 1989, 98 stran 

Bibliografie J. Ullrlchové z roku 
1989 obohacuje řadu pěti předchozích 
soupisů z let 1971 až 1988. Zatímco 
ty zahrnovaly Jen produkci českou 
a slovenskou f první jen knihy, druhý 
a třetí jen články, čtvrtý a pátý obo-
j e ) , obsahuje tento soupis produkci 
zahraniční. V tom lze spatřovat cen-
nou inovaci ediční řady vycházející 
už téměř dvacet let. (Skoda jen další 
Inovace — formátové, formát A4 pub-
l ikace místo dosavadních formátů A5, 
který narušuje ukládání — skladová-
ni) . 

Soupis čitá 1 865 záznamů zahranič-
ní, Jen knižní (nikoliv ještě časopi-
secké) literatury za dobu čtyřiceti 
čtyř let. Jde o knihy vydané nejen 
v jazycích světových (angličtina, fran-
couzština, němčina, ruština) , ale i v 
dalších (italština, rumunština, bulhar-
štlna, maďarština, polština, dánšt ina) . 
Primární prameny vypátrané v syste-
matických katalozích pracoviště byly 

' zatříděny asi do 140 rubrik, které 
jsou rozpracováním jak 1. Obecné pro-
blematiky '(asi 30 rubrik) , tak 2. Jed-
notlivých oborů speciální pedagogiky: 
2.1 Somatopedle, 2.2 Tyflopedie, 2.3 
Akupedle (Surdopedagoglka), 2.4 Lo-
gopedie, 2.5 Psychopedie, 2.6 Etope-
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die, 2.7 Speciální problematika mláde-
že s kombinovanými vadami, 2.8 Pro-
blematika ostatních skupin postižené 
mládeže obecně (asi 110 rubrik) . De-
tail: U 2.8.8 uvedeno chybně sulcldum 
místo sulcldium. 

Při tak vysokém počtu rubrik je 
zatřiďováni proces neobyčejně prac-
ný, ztížený zde navíc nutnosti poro-
zumět názvu v cizí řeči . Při překlá-
dáni názvu do češtiny se naskýtala 
možnost uvést v soupisu český pře-
klad za cizojazyčným názvem. Od to-
ho však J. Ullrichová upustila, vychá-
zej íc zřejmé z toho, že stačí název 
rubriky, do níž je titul zařazen. (Dal-
ším důvodem mohl být rozsah a nedo-
statek papíru). Zatříděni je správné 
až na zcela výjimečné případy (např. 
záznam č. 1402 The slow learner 
v rubrice 2.6.4 Zařízeni by spiše pat-
řil do rubriky 2.5.5.4.1 Psychopedie 
— Vyučováni — Obecně) . 

Uvnitř rubrik je řazeni chronolo-
gické, a to sestupné. To značí, že nej-
prve je uveden titul časově ne jčerst -
vějšf — z roku 1988, pod nim z roku 
1987 atd. Je to řazeni nezvyklé (zpra-
vidla bývá chronologicky vzestupné 
nebo abecední podle autorů), ale má 
svůj význam, neboť se dá předpoklá-
dat, že publikace uvedené na prvních 
místech jsou (mohou být) Informačně 
nejhodnotnější . Na porušení uvedené 
chronologie Jsme narazili Jen u zá-
znamu č. 384. (Patři za 389.) 

Na s. 87—98 nalézáme autorský rej-
střík. Lze z něho vyčíst 1 frekvenci 
produkce: 7 publikaci W. Baudlsch, 
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N. Han-Ilgiewicz, J. F. Rau; 6 publi-
kaci H. Bach, F. F. Rau, A. G. Zlke-
Jev atd. 

Uživatelé ocení, že u každého ti-
tulu Je uvedena signatura, pomoci niž 
sl mohou publikaci půjčit (1 mezl-
knihovnl výpůjční službou: Stát. pe-
dag. knihovna, 601 74 Brno 1, Solnič-
ni 12) . 

Soupis J. Ullrlchové je mj . význam-
ný i tím, že umožňuje konfrontaci 
naši speciální pedagogiky-defektolo-
gle se zahraniční. Vybrané tituly by 
měly být proto studovány vědeckými 
pracovníky oboru. Pro vysokoškolské 
učitele speciální pedagogiky-defekto-
logie se naskýtá možnost, aby ve spo-
lupráci s jazykovými katedrami za-
dávali určité tituly (nebo je j ich čás-
ti) posluchačům k referování o nich 
na seminářích, k využiti v komunlká-
tech apod. 

Sedlák 

Lewandowskl, A., Tarkowski, Z. 
Dyzartria wybrane problémy 
etiologii, diagnózy 1 terapii 
Warszawa 1989, Wydawnlctwo ZSL, 
Centrálny ošrodek metodyczny, 
1. vyd., s. 175 

V posledných rokoch sme svedka-
mi nebývalej publicistickej aktivity 
poľských teoretikov — logopédov pre-
dovšetkým pri monongraflckom spra-
covaní Informácií o Jednotlivých na-
rušeniach komunikačnej schopnosti. 
Autorská dvojica (prvý z autorov — 
A. Lewandowskl — žial už neži je) je 
známa zásadnými odbornými prácami 
v Polsku 1 v zahraničí. Dr. Zbygnlew 
Tarkowskl, vysokoškolský učitel Uni-
verzity M. Curle-SklodowskeJ z Lubll-
na, sa prezentoval svojimi prácami: 
Zajakavosť (Jgkanie, Warszawa 1987, 
wyd. ZSL) a Brblavost (Gielkot, War-
szawa 1988, Wyd. ZSL). 

Možno konštatovať, že dyzartria pat-
ri dodnes k pomerne málo spracova-
ným oblastiam logopedlckej ako a j 
medicínskej literatúry. Z hľadiska 
etlológie a patogenézy je predmetom 
záujmu širšieho spektra odborníkov 
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— logopédov, neurológov, somatopé-
dov, psychológov i rehabil itačných 
pracovníkov. Je potešiteľné, že autori 
vymedzili v monografii pomerne šl-
roký priestor pre konfrontáciu názo-

- rov, ktorú obohacujú- výsledkami 
vlastných diagnostických zistení a te-
rapeutických postupov. 

Publikácia sa členi na tri vedecky 
vymedzené časti. Prvá kapitola osvet-
ľuje dyzartriu z terminologického hľa-
diska, zaoberá sa príčinami a prejav-
mi tohto narušenia komunikačnej 
schopnosti. Ďalšia časť pojednáva o 
diagnostike ako a j o diferenclálnej 
diagnostike dyzartrie. Napokon v tre-
te j kapitole sa podrobne analyzujú 
ciele, zásady a predovšetkým tera-
peutické metódy. K jednotlivým čas-
tiam sa vyjadríme podrobnejšie pre-
dovšetkým z pragmatickej stránky. 

Úvodná stať s presným názvom 
Dyzartria — definícia, príčiny, preja-
vy a druhy, prináša celý rad názorov 
na terminologické vymedzenie pojmu 
a najmä porovnáva východiská pre 
klasif ikáciu druhov narušenia komu-
nikačne j schopnosti z aspektu miesta, 
rozsahu poškodenia, resp. dysfunkcle 
centier (Sovák, Vinlarska, Pulatov a 
americké chápanie) . Pre odborných 
pracovníkov Iste nebude nezaujímavé 
Darleyovo delenie vyčleňujúce 6 dru-
hov dyzartrie (slabá, spastlcká, hypo-
klnetlcká, hyperkinetická, záchvato-
vá a zmiešaná) . 

Autori konštatujú, že zatiaľ niet 
všeobecnej definície dyzartrie. Zastá-
vajú názor, že je komplexom porúch 
dýchacích, fonačných, artlkulačných 
a prozodlckých, ktoré sú zapríčinené 
poškodením centrler a dráh inervujú-
clch rečový aparát. Nie sú známe do-
konca ani patologické mechanizmy 
dyzartrie. Napriek nevyriešeným pro-
blémom v etlológll je názor o poško-
dení podkôrla a väzieb týchto centier 
s mozgovou kôrou autorom teoretic-
ky 1 prakticky bližší. 

Nosným základom druhej kapitoly 
nazvanej Diagnóza dyzartrie sú dlfe-
renclačno diagnostické kritériá. Auto-
ri podrobne rozlišujú dyzartriu od 
Iných narušení komunikačnej schop-
nosti v niekoľkých podkapltolkách 
(dyzartria a afázla, dyzartria a apra-
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