
v rámci tohoto oddílu (typ: MOŘE, 
VODA = moře) je funkcí prvního znaku 
(s obecnějším významem) spíše klasifiko-
vat, resp zařazovat než modifikovat. Další 
výklady, výklady o lokalizaci, se soustře-
ďují na úlohu prostoru v syntaxi IPSL. 
Popisováno je především vytváření sítě 
míst v prostoru, jež jsou užívána pro gra-
matické účely. Autorka se soustřeďuje zvi. 
na jejich funkci při odkazování a při vy-
tváření textové soudržnosti; v této souvis-
losti pak probírá směrovost, rozmisťová-
ní, ukazování, pohled a tzv. přebírání roli. 
Přitom nezastírá, že ne vždy je vše v IPSL 
konzistentní a úplně pravidelné. 

Pro popis nemanuální syntaxe (kdy syn-
taktickým účelům slouží nemanuální no-
siče, zvi. mimika) neposkytuje získaný 
materiál dostatečně solidní podklady (ne-
byl totiž na zaznamenávání mimiky zamě-
řen). Proto se v této partii zmiňuje jen 
o podílu nemanuálního chování na rozli-
šení oznamovacích a tázacích vět, záporu 
a vět podmínkových. 

Poslední, pátá, kapitola knihy je věno-
vána výstavbě souvislého projevu ve zna-
kovém jazyce (Discourse Strategies). Za 
základ a organizující prvek všech „tex-
totvomých" postupů je označen prostor; 
z různorodých kompozičních strategii 
jmenuje autorka zvi. kontrast (mezi dvě-
ma místy, situacemi, ději), současnou pro-
dukci dvou znaků, a různou perspektivi-
zaci sdělovaných skutečností. 

K publikaci jsou kromě soupisu odbor-
né literatury přiloženy dva dodatky. 
V dodatku A je zahrnut ukázkový text, 
soupis transkripčních symbolů pro urdšti-

nu a hindštinu, seznam zkratek a tabulka 
prstových abeced užívaných v Indii a Pá-
kistánu. Dodatek B zahrnuje grafický zá-
znam 300 znaků IPSL s poznámkami 
o jejich geografickém výskytu. 

Jak už jsem naznačila, knížka U. Ze-
shanové není jen popisem jednoho zna-
kového jazyka. Autorčiny postřehy o roz-
dílech mezi IPSL a dříve popsanými zna-
kovými jazyky (např. pokud jde o klasifi-
kátory, časové linie, využití znakovacího 
prostoru atd.) poukazuji na důležitost 
systematického srovnávacího studia zna-
kových jazyků. 

Alena Macurová 

KLENKOVÁ, J. : Možnosti 
stimulace preverbálních 
a verbálních schopností 
vývojově postižených dětí. 
Paido, Brno 2000. 

Snaživé brněnské nakladatelství Paido 
vydalo v edici pedagogické literatury pu-
blikaci Jiřiny Klenkové Možnosti stimu-
lace preverbálních a verbálních schopnosti 
vývojově postižených dětí. 

V úvodu si autorka klade za cíl pouká-
zat na důležitost poskytování speciálně pe-
dagogické péče, a tím i péče logopedické 
dětem s diagnózou dětské mozkové obr-
ny, a to v raném období od narození a po 
zjištění rizika následného možného naru-
šení komunikačních schopností. 

Směrování publikace okruhu poslucha-
čů různých typů studia speciální pedagogi-
ky opodstatňuje prezentaci první kapitoly 



nabízející zhodnocení historie i současné-
ho stavu logopedie jako vědního oboru. 
U historických údajů koncentrovaných pře-
vážně do regionu územně nejbližších dneš-
ní České republice je nadbytečné uvádění 
titulů u některých jmen význačných osob-
ností, navíc často nespecifikovaných 
a neúplných. Moravsky orientovaným lo-
gopedům bude teskno za opominutou čár-
kou ve jméně významného surdopeda 
a logopéda Melichara Bednárika. 

Po druhé kapitole věnované obecně ko-
munikační schopnosti člověka, narušeni 
komunikační schopnosti a cíleně komuni-
kační interakci matka - dítě následuje ší-
řeji pojatá část s titulem Ditě s dětskou 
mozkovou obrnou a jeho komunikační 
schopnosti. Od dob zásadních příspěvků 
k problematice rozvíjení hybnosti a řeči 
dětí s DMO z pera pana profesora Kábe-
leho se logopedům nedostalo tak souhrn-
ně podaných informací, což studenti spe-
ciální pedagogiky bezpochyby vděčně při-
vítají. Přínosem je - byť stručně formulo-
vaná - informace o alternativních komu-
nikačních způsobech. 

Kapitola Raná výchovná péče o posti-
žené a postižením ohrožené děti se vedle 

teoretických východisek dotýká poskyto-
vání rané péče v České republice a ve 
Spolkové republice Německo, ve druhém 
případě obsáhleji a konkrétněji. Kapitola 
je završena seznámením s úlohou logopé-
da při rané podpoře. 

Předposlední kapitola nové publikace 
Jiřiny Klenkové reflektuje na podkladě tří 
kazuistik rozvíjení komunikačnich schop-
nosti dětí postižených DMO Návazné 
podává nárys dětského denního rehabili-
tačního stacionáře. 

V závěrečné kapitole zmiňované publi-
kace nakladatelství Paido se dostává sa-
tisfakce zájemci natěšenému pohledem na 
titul práce. Odhlédneme-li totiž od připo-
jené destinace, je titul poslední kapitoly 
totožný s názvem samotné publikace. Ti, 
kdo budou publikaci pojímat v intenci je-
jího titulu, s proklamovanou problemati-
kou se shledají pouze na několika stranách 
v závěru knihy. Po uspokojení z připojení 
jmenného a věcného rejstříku lze vyjádřit 
naději, že autorka reflektované publikace 
po jistě záslužné a potřebné sumarizaci 
poznatků příslušejících dané oblasti lo-
gopedické péče závěrečnou část publika-
ce v budoucnu detailněji rozpracuje. 

Alžběta Peutelschmiedová 

116 


