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Publikace A. Traina je věnována pro-
blematice poruch chování a pozornosti 
V našich podmínkách se pro tento syn-
drom užívá spiše terminu lehká mozková 
dysfunkce. Je to velmi Častý problém, který 
zatěžuje děti ve škole i mimo školu. 

Knižka má dvě části. První je zaměřena 
na vysvětlení hlavních projevů tohoto syn-
dromu, na analýzu jeho příčin i na mož-
nosti léčby. Úvodní kapitola je kazuisti-
kou velice těžké varianty této poruchy. Její 
závěr je trochu idealizován, v praxi k zá-
zračnému zlepšení zpravidla nedochází. 
Výborné jsou poznámky české psycholož-
ky a neuroložky, které komentují text dle 
zvyklostí české praxe. Výklad příznaků 
poruchy, aplikovaný na školskou praxi, je 
srozumitelný a instruktivní. Je zřejmé, že 
autor sám má se školními problémy tako-
vých dětí značné zkušenosti. 

Pro výchovné poradce a učitele je zvláš-
tě užitečná kapitola, která charakterizuje 
jednotlivé projevy poruchy a pro lepší 
porozumění uvádí praktické příklady. 
Učitel si může pomocí této metody sám 
zhodnotit, jakého stupně dosahuje poru-
cha určitého dítěte a nemusí je posuzovat 
intuitivně. Výklad příčin je zajímavý a po-
kud chce učitel vědět proč k těmto poru-
chám dochází, dozví se to. 

Kapitolka zaměřená na fannakoterapii 
je spíše zavádějící, ale komentár české 
neuroložky uvádí zde obsažené informa-
ce na pravou míru. 

Přínosná a nová je naopak část věnova-
ná problému, jak vhodné vysvětlit podsta-
tu poruchy dítěti, které jí trpí. Návod je 
srozumitelný a jistě jej mnoho výchov-
ných poradců i učitelů použije. Autor se 
navíc nespokojí jen s pouhým diagnosti-
kováním projevů poruchy, ale vysvětluje 
jakým způsobem tyto potíže ovlivní všech-
ny psychické projevy dítěte a proč. Bere 
v úvahu důsledky této poruchy pro školu 
i pro život v rodině. 

Doplňkem je test pro rodiče i učitele, 
určený k ověření jejich postojů, jaké k ta-
kovému dítěti zaujímají. 

Druhá část knihy je věnována pedago-
gickému přístupu k takovému dítěti. Jde 
především o návod, jak s takovým dítětem 
pracovat ve škole a v čem může pomoci 
rodina. Většina učitelů jistě ocení i lako-
vý návod, protože jej budou moci sami 
aplikovat v praxi. Knížka nabízí i další in-
formace o možnostech školského zařaze-
ní takového dítěte (vycházející ovšem spí-
še z podmínek britského školského systé-
mu). 

Publikace je psána srozumitelné, její za-
měření je především praktické. Lze ji do-
poručit poradenským pracovníkům, vý-
chovným poradcům a speciálním pedago-
gům. 
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