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Představovaná publikace se zabývá 
problematikou výchovy zrakově postiže-
ného dítěte v útlém věku, tedy v době, 
kdy dochází k prudkému rozvoji osob-
nosti dítěte. 

Stěžejním cílem autorek je, jak samy 
v úvodu zmiňují, upozornit na klíčové 
momenty, které ranou péči o dítě se zra-
kovým postižením ovlivňují, a umožnit 
čtenářům snadnou orientaci v dané proble-
matice. Kniha seznamuje se všemi fakto-
ry, které se do péče o zrakově postižené 
dítě promítají, a zároveň přináší cenné 
rady a informace pro všechny, od lékařů 
přes učitele a speciální pedagogy až po 
rodiče, kteří se na výchově zrakově posti-
žených jedinců podílejí. 

Publikace je rozdělena do kapitol, kte-
ré pokrývají tuto oblast v celé její šíři včet-
ně přehledu poradenské péče. 

První kapitola Vymezení základních 
pojmů uvádí čtenáře do příslušné proble-
matiky a seznamuje s pojmem zrakově 
postižená osoba, definicí zrakového po-
stižení a termínem zrakové vady. Dále se 
autorky zabývají kategoriemi osob se zra-
kovým postižením, které pojímají jako 
„heterogenní skupinu, kterou lze dělit po-
dle řady kritérií, mezi něž patří zejména 
hloubka zrakového postižení, doba vzni-
ku a věk klientů". Důraz je kladen na prin-
cip individuálního přístupu ve vztahu 
k jednotlivým kategoriím dle míry využi-

telnosti zraku s cílem dosažení maximál-
ního možného rozvoje. 

V druhé kapitole Charakteristika dítě-
te se zrakovým postižením jsou popsány 
základní společné znaky skupiny dětí se 
zrakovým postižením, přestože se jedinci 
od sebe mohou, v závislosti na rozsahu 
zrakového postižení, poměrně výrazně li-
šit. Oblastí, kde dochází ke změně vývoje 
v souvislosti se zrakovým postižením, je 
několik. Na úseku vnímání zaujímá domi-
nantní postavení především vnímání zra-
kové (lehčích stupňů zrakových vad) 
a dále sluchové a hmatové, jejichž rozvoj 
je v předškolním věku nezbytný pro další 
vzdělávání. Významnou sférou je oblast 
myšlení a současně řeč, kdy verbální in-
formace mohou nahrazovat nedostatky 
zrakového vnímání. Autorky se dále za-
měřují na vliv zrakového postižení na po-
zornost, představivost, paměť a mobilitu. 

Následující kapitola Rodina a dítě se 
zrakovým postižením se zabývá prvním 
a nejdůležitějším prostředím dítěte, ve kte-
rém záleží na postojích a chování jeho 
rodičů zejména po zjištění defektu dítěte. 
Potřeby postižených dětí se v raném věku 
neliší od potřeb dětí zdravých, ale rodina 
postiženého mnohdy není dostatečně in-
formována o možnostech výchovy a nemá 
představu o vývoji dítěte. Publikace upo-
zorňuje na existenci tzv. obranných reak-
ci vyvolaných postižením člena rodiny. 
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Pro toto období je charakteristické něko-
lik postupných fází: fáze šoku, hledání 
viníka, role trpitelů, únikové reakce a vy-
rovnávání se s realitou. Od počátku je pro 
rodiče důležité odborné vedení, protože 
jinak se zvyšuje riziko nevhodných stylů 
výchovy, které ovlivní dítě na celý život. 
Mezi nevhodné styly výchovy se řadí pří-
stup (a) přehnaně ochranitelský, (b) opač-
ně přehnaně náročný a (c) zcela zavrhují-
cí. Je důležité uvědomovat si, že rodinu 
tvoří nejen rodiče a postižené dítě, ale že 
jeho vývoj je ovlivňován také postoji sou-
rozenců a prarodičů. Rodina s postiženým 
dítětem tedy potřebuje pomoc a podporu 
i z vnějšího prostředí, a to z oblasti lékař-
ské, pedagogické a psychologické. 

Kapitola Raná a předškolní výchova 
dítěte se zrakovým postižením se věnuje 
zvlášť rané a zvlášť předškolní výchově. 
Raná výchova se zabývá výchovou dítěte 
do tří let. Obecně je v tomto období kla-
den důraz na co nej efektivnější využití 
tohoto věku, jež je obdobím rychlého vý-
voje. U dítěte se zrakovým postižením je 
změněna kvantita i kvalita zrakových pod-
nětů, a tím ovlivněno i primární učení. 
Znovu se potvrzuje důležitost podpory 
z poradenského systému rodině, protože 
raná výchova probíhá převážně tam. Před-
školní výchova se může realizovat v něko-
lika základních formách (dítě zůstává 
v péči rodiny, dochází do běžné mateřské 
školy nebo do speciální mateřské školy pro 
děti se zrakovým postižením). Cílem všech 
forem výchovy je všestranný harmonický 
rozvoj dítěte se zohledňováním postižení 

a rozvoj kompenzačních prostředků. Pu-
blikace podrobně seznamuje se zásadami 
práce ve speciální mateřské škole včetně 
uvedení příslušných citací vyhlášky 
MŠMT, která upravuje zařazování posti-
žených dětí do mateřské školy, počet dětí, 
stanovení dohledu a podmínek, za nichž 
dítě do školy dochází. Jako další variantu 
autorky uvádějí formu domácí péče. Do-
mnívám se, že tato péče by si zasloužila 
v publikaci, která je určena rodičům, po-
drobnější zpracování doporučení a zásad 
pro výchovu zrakově postiženého dítěte 
v domácí péči. 

Poměrně podrobně j e rozpracovaná ka-
pitola Poradenství. Autorky popisným 
způsobem sdělují, co je cílem poradenské 
činnosti, jaké formy poradenství jsou 
vhodné pro děti v raném a předškolním 
období. Ranou péči zajišťují jak organi-
zace státní, tak nestátní, profesionální 
i dobrovolnické a na této péči se podílí po-
radenský pracovník, postižené dítě, jeho 
rodina a další odborníci, kteří společně 
naplňují raně poradenský plán pro kon-
krétní dítě. Autorky čtenářům podávají 
zajímavé a užitečné informace o řadě po-
radenských pracovišť, mimo jiné středis-
cích rané péče, speciálně pedagogických 
centrech, poradnách pro rodinu a mezilid-
ské vztahy, poradnách při sdružení zdra-
votně postižených a poradenství v oblasti 
zdravotnictví. 

Poslední kapitola je věnována metodi-
ce rozvoje prostorové orientace u nevido-
mých dětí předškolního věku. Rozvoj pro-
storové orientace je proces dlouhodobý 
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a vyžaduje systematický, trpělivý přistup. 
Autorky popisují širokou škálu jednotli-
vých metodických postupů členěných po-
dle věku s přihlédnutím k tělesné a dušev-
ní vyspělosti dítěte. Podávají přehled 
o dovednostech, kterých by v určitém 
věku dítěte mělo za optimálních podmí-
nek dosáhnout. Inspirativní jsou všechny 
metodické náměty určené pro rozvoj tě-
lesné zdatnosti, udržení rovnováhy, roz-
voje koncentrace, pěstování odvahy, bu-
dování sebevědomí až k rozvoji smyslo-
vého vnímání a nácviku odhadu vzdále-

ností. Rozvoj prostorové orientace v před-
školním věku je základem pro další har-
monický vývoj a plnohodnotný život po-
stiženého jedince. Publikace může být 
užitečná všem, kteří se s danou problema-
tikou setkávají ať v širším či užším kon-
textu. Je vhodné doporučit ji k prostudo-
vání nejen odborníkům, ale zvláště rodi-
čům zrakově postižených dětí, protože je 
jistě obohatí nejen o teoretické poznatky, 
ale i o praktické rady a zásady práce s dí-
tětem se zrakovým postižením v raném 
věku. Jitka Tůmová 

KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě : Dyspraxie a další poruchy motoriky. 
Praha : Portál, 2000. 206 s. ISBN 80-7178-424-9. 

Britská autorka Amanda Kirbyová, pro-
fesí dětská lékařka a ředitelka Střediska 
pro pomoc dětem s poruchami koordina-
ce, připravila publikaci (původní anglic-
ké vydání Dyspraxia. The Hidden Handi-
cap), v níž nabízí a výstižně zpracovává 
některé možnosti, jak poskytnout podpo-
ru a pomoc dětem „nešikovným". Podti-
tul zpřesňuje Dyspraxie a další poruchy 
motoriky. 

Zamyšlení si jistě již samo zaslouží na 
začátku knížky uvedené půlstránkové po-
děkování autorky, v němž projevila mimo 
jiné díky svému synovi, který trpí dys-
praxií. Jak sama odhaluje, syn jí pomohl 
„...objevit v hloubi srdce lásku k posti-
ženým dětem. Stále se od něho učím mno-
hému o je j ich hlubokých prožitcích 

a zvláštních kvalitách." Vyjádřila také vděk 
stovkám dospělých, kteří s ní hovořili 
o svých vzpomínkách na dětství i o zkuše-
nostech rodičů dětí s dyspraxií. 

Autorka stojí v péči o dítě s handicapem 
na pozici profesionála, ale i rodiče. Její 
pohled je o to cennější, že zahrnuje obě 
tyto roviny. V knížce vnímám propojeni 
osobní zkušenosti s profesionalitou, úctu 
k lidem se speciálními potřebami. Otevře-
ně, citlivě, s entuziasmem hledá optimál-
ní cestu pomoci handicapovaným. 

Publikace je rozdělena na 17 kapitol. 
V jejím závěru nechybí pojmový slovníček 
a přehled doporučené literatury v českém 
jazyce. 

Úvod knihy předestírá cíl: „...poskyt-
nout podporu a pomoc rodičům, učitelům 
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