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HANDICAP V LITERATUŘE Z POHLEDU POMÁHAJÍCÍCH 
PROFESÍ A POSTIŽENÝCH JEDINCŮ
Handicaps in literature from the perspective of assisting professions 
and handicapped individuals
 
Ivana GEJGUŠOVÁ

Abstrakt 
Příspěvek Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců rea- 
guje na probíhající proces inkluze v českém školství. S inkluzí je spojen i rostoucí zá-
jem pedagogů o získání potřebných teoretických poznatků a jejich doplnění o orientaci  
v literární tvorbě pro děti a mládež s tematikou handicapu, případně o seznámení s šir-
ším okruhem titulů, jejichž prostřednictvím by byl handicap vhodnou formou přiblížen 
žákům základních a studentům středních škol. Příspěvek je členěn do dvou částí. Vstup-
ní pasáže paralelně zachycují rozvoj péče o postižené, vliv institucionalizované péče 
na utváření základů speciální pedagogiky a na následné zobrazování handicapu v lite-
rární tvorbě, včetně titulů pro děti a mládež. Prostor je věnován také tvůrčím aktivitám 
postižených jedinců a institucím, které pro ně vytvářejí potřebné zázemí. Druhá část 
příspěvku je věnována výzkumnému šetření kvalitativního typu, do něhož byli zapoje-
ni speciální pedagogové, vysokoškolští studenti oboru Speciální a Sociální pedagogika  
a handicapovaní jedinci. Cílem těchto pasáží je zprostředkovat osobní zkušenost s lite-
rárním zobrazením handicapu těch, kteří se handicapovaným jedincům profesně věnují, 
nebo život s handicapem žijí.

Klíčová slova: inkluze, handicap, péče o postižené, zobrazení  handicapu v literatuře, 
literární tvorba handicapovaných, výzkumné šetření 

Abstract
The paper Handicaps in Literature from the Perspective of Assisting Professions and Handi- 
capped Individuals is a response to the ongoing process of inclusion in the Czech school 
system. Inclusion is accompanied by educatorsʼ growing interest in acquiring the neces-
sary theoretical knowledge and orientation in literary works on handicaps among chil-
dren and youth and in information on a wide range of titles that familiarize basic and 
secondary school pupils with the handicap in a suitable way. The paper consists of two 
parts. The introductory passages capture progress in the care for the disabled, the im-
pact of institutional care on the creation of special pedagogy and the subsequent depic-
tion of the handicap in literary works, including titles for children and the youth. Space 
is also given to creative activities of disabled individuals and institutions that provide 
the necessary facilities. The second part is focused on qualitative research that incor-
porated special educators and university students involved in the subject of Special and 
Social Pedagogy and Handicapped Individuals. These passages seek to mediate the per-
sonal experience of people who are professionally engaged in work with handicapped 
individuals or live with a handicap themselves.

Key words: inclusion, handicap, the care for the disabled, the depiction of the handicap 
in literary works, the creative activities of disabled individuals, the qualitative research
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1 Úvod do problematiky

Inkluze probíhající v  českém školství vyvolává zvýšený zájem pedagogů 
o problematiku handicapu, za potřebné vnímají získání teoretických poznatků 
a  jejich propojení s  orientací v  literární tvorbě pro děti a  mládež zobrazující 
handicap. Pedagogové mají k dispozici studie M. Šubrtové (2004, 2012) mapující 
obraz handicapu v české literární tvorbě pro děti a mládež od počátku 20. století 
do současnosti, dílčí informace poskytují monografie reflektující nemoc a smrt 
v titulech pro danou věkovou kategorii (Šubrtová 2007; Kubeczková 2013). Pro-
blematika handicapu však není jen záležitostí výuky češtiny, respektive literární 
výchovy, pevné místo zaujímá také v dalších předmětech, v občanské výchově, 
výchově ke zdraví, biologii, ale i v průřezových tématech a projektech. To posi-
luje potřebu kombinovat v procesu vzdělávání umělecký, literární obraz handi-
capu s dalšími zdroji poznatků a informací a na ty jsme zaměřili pozornost. 

V úvodní části příspěvek paralelně sleduje rozvoj novodobé péče o handi-
capované jedince, utváření vědeckých základů speciální pedagogiky a umělecké 
zobrazení handicapu v literární tvorbě pro děti a mládež. Následně jsme sou-
středili informace o  literární tvorbě postižených. Kritické pohledy odborníků, 
zvláště psychologů (např. Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech 1999), na beletri-
stické zobrazení handicapu se staly podnětem k realizaci výzkumného šetření, 
jehož respondenty byli speciální pedagogové, vysokoškolští studenti speciální 
a sociální pedagogiky i handicapovaní jedinci. 

1.1  Od péče o postižené k umělecké reflexi handicapu

Na konci 19. století došlo v našem prostředí k intenzivnímu rozvoji praktic-
ké péče o postižené osoby, souběžně s tím byly položeny základy vědního oboru, 
který se od 70. let 20. století označuje jako speciální pedagogika. Jedním ze stě-
žejních cílů se stalo hledání vhodných forem vzdělávání postižených, zvláště dětí 
se smyslovými vadami. V této oblasti bylo možno navázat na předchozí aktivity 
z první poloviny 19. století, reprezentované např. snahami Aloise Klára (1763 – 
1833), v dalších desetiletích pak jeho syna Pavla a vnuka Rudolfa, rozvíjet vzdě-
lávání zrakově postižených s  akcentem na výuku hudby nebo zřídit mateřské 
školy pro nevidomé děti. Vedle pražských aktivit zaznamenáváme obdobné také 
v jiných lokalitách, v roce 1835 vzniká ústav pro nevidomé v Brně-Zábrdovicích. 
Již v roce 1786 byl založen pražský ústav pro hluchoněmé, v polovině 19. století 
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v něm Václav Frost zavedl tzv. pražskou kombinovanou metodu, vymezující jako 
mateřštinu hluchoněmých posunkovou řeč, na jejímž základě se postižení učili 
mluvit. K dalšímu rozvoji vzdělávání zrakově postižených docházelo v průběhu 
20. století, vedle již existujících institucí v Praze a Brně vznikla např. v roce 1950 
základní škola pro tupozraké v Kroměříži (Bendová, 2015).

K prvním institucím poskytujícím pomoc tělesně postiženým patřil v roce 
1888 založený pražský Domov pro tělesně postižené dívky „Růžencová výrob-
na“. Na počátku 20. století vznikl Spolek pro léčbu a východu rachitiků a mr-
záků, jeho předseda prof. MUDr. Rudolf Jedlička stál u zrodu ústavu, který je 
dodnes znám pod názvem Jedličkův ústav. S touto institucí spolupracoval také 
pedagog František Bakule, propagátor rozvíjení manuální zručnosti tělesně po-
stižených. V roce 1919 vznikl ústav pro tělesně postižené „Na Kociánce“ v Brně. 
I péče o mentálně postižené se kontinuálně rozvíjí od konce 19. století, v roce 
1871 vznikl ústav Ernestinum založený lékařem Karlem Slavojem Amerlingem. 

Se zrodem speciální pedagogiky jako vědního oboru je spojena řada jmen, 
z nich vybíráme např. Františka Čadu, Karla Herforta, Josefa Zemana, Konráda 
Sedláčka (problematika mentálního postižení), Jana Chlupa (problematika smy-
slového postižení), Hermanna Gutzmanna, Miloše Sováka, Františka Kábeleho 
(logopedie) a další (Monatová 1998). 

Zvýšený zájem společnosti o jedince s jednotlivými typy postižení se v prv-
ní polovině 20. století začal zvolna odrážet v literární tvorbě, včetně titulů pro 
dětské čtenáře, po období tabuizace v mezidobí let 1948 až 1989 se tematika 
handicapu v literatuře opět prosazuje, na knižním trhu se objevují překladové 
tituly i produkce českých autorů.

Na počátku zobrazení handicapu v české literatuře stojí kniha Jana Petru-
se Blbeček (1917), následně vydávána pod názvem Příběh pasáčka Jury (1933). 
Petrus zobrazil postavu mentálně postiženého, dobrosrdečného, avšak svým 
okolím ponižovaného dítěte, jehož tragická smrt vyznívá jako vysvobození ze 
strastiplné životní pouti. Reakcí na vznik a fungování Jedličkova ústavu byla 
kniha Šarkán (1921) Lídy Durdíkové nebo trilogie Františka Filipa vycházející 
z autorovy autopsie Bezruký Frantík píše o sobě (1926), Bezruký Frantík píše II. 
díl (1931) a Úspěch: živá slova bezrukého umělce (1941). Zobrazení jedince, jehož 
zrakový handicap je vyvážen nadprůměrným hudebním nadáním, přináší kniha 
Jaroslava Průchy Šťastní ubožáci.

V období po roce 1948 dochází k  tabuizaci jednotlivých forem postižení, 
zvláště v literární tvorbě pro děti se handicap objevuje jen tehdy, pokud je pře-



384

chodnou etapou v životě dětského hrdiny a existují cesty k jeho odstranění. Do-
kladem jsou prózy Ludmily Romportlové Zrcadlo pro Kristýnu (1969) nebo Mali-
ny zrají v dešti Mariky Syrové (1980). 

Průlom nastává až v 90. letech 20. století, problematika postižení proniká 
do četných žánrů, od příběhové prózy s  dětským hrdinou až po dívčí román. 
Z  tvorby pro mladší čtenáře není možno opomenout tituly reflektující zrako-
vé postižení – Iva Procházková Pět minut před večeří (1996), Eva Bernardinová 
Ahoj, bráško (2004), tělesný handicap – Hana Doskočilová Šimsa (1999), Ivan Bi-
nar Bibiana hvízdá na prsty (2009), Ivona Březinová Kluk a pes (2011). Pro starší 
čtenáře je zpracována problematika tělesného handicapu např. v knize Stani-
slava Rudolfa Blíženci (2001), Darina (1993) Jarmily Mourkové, Kamínek v botě 
(1998) Jarmily Dědkové, Pozorovatelka (2007) Petry Braunové a Leny Payerové. 
Spojujícím prvkem těchto titulů je porucha hybnosti ústředních hrdinek, které 
– s výjimkou poslední prózy – s obtížemi prosazují své představy o profesním 
uplatnění. Mentální postižení našlo své umělecké zpracování v knihách Martiny 
Drijverové Domov pro Marťany (1998), Ivy Procházkové Uzly a pomeranče (2001), 
Ivony Březinové Řvi potichu, bráško (2016). 

Při uměleckém zobrazení tělesného i duševního handicapu dochází často 
k jeho prostupování s problematikou nemoci i smrti. V této souvislosti stojí za 
připomenutí nakladatelská činnost neziskové organizace Cesta domů směřující 
svou pomoc dlouhodobě nemocným, postiženým a  umírajícím. Hlavní náplní 
jsou zdravotní a sociální služby, osvětová činnost je zaměřená na informování 
o paliativní péči. Za jeden ze svých stěžejních cílů považuje organizace ome-
zení institucializovaného umírání a prolomení tabu ve vztahu k problematice 
smrti. Organizace soustavně buduje knihovnu disponující knižním fondem za-
měřeným na paliativní a hospicovou péči. Nakladatelskou činnost zajišťuje tým 
interních i  externích redaktorů a  spolupracovníků z  řad předních odborníků 
v oboru paliativní medicíny. Výsledkem nakladatelských aktivit je vznik něko-
lika knih pro dětské i dospělé čtenáře, které rozkrývají problematiku postižení, 
nemoci a smrti. V nabídce zaujmou překladové tituly určené dětským čtenářům, 
např. Když dinosaurům někdo umře. Malá knížka o  velkých starostech pro malé 
i velké autorské dvojice L. K. Brown a M. T. Brown z roku 1996 nebo O smrti smr-
ťoucí P. Stalfelta z roku 2016. Kmenovou autorkou nakladatelství oslovující mla-
dé čtenáře je Martina Špinková. Autorka soustavně otevírá problematiku stáří, 
nemoci, zobrazuje koloběh lidského života a podobnost raného dětství a stáří 
směřujícího ke smrti, těch etap života, kdy jedinec potřebuje péči, pomoc a lásku 
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svých nejbližších. Snaží se tak činit s nadhledem, bez sentimentu, někdy i s pře-
kvapivým, ale ne necitlivým humorem. Děje se tak např. v brožurce Co všechno 
nám pomáhá, drobné encyklopedii seznamující děti se zdravotními pomůckami, 
které pomáhají nemocným zkvalitnit život. Koloběh lidského života a cestu od 
dětské bezmoci a  bezbrannosti k  témuž stavu ve stáří reflektuje titul Kocou-
ře, ty se máš (2016). Zlatou stuhou byla oceněna autorčina kniha Anna a Anička 
(2014) o vztahu vnučky a babičky a jejich míjení se na tomto světě. Titul Divný 
brach strach (2015) zobrazuje ve volném sledu situace každodenní života, které 
s  sebou nesou možnou úzkost a obavy. Tematicky blízko k  těmto titulům má 
v nabídce nakladatelství také kniha Marky Míkové A smutek utek (2016) a Věci 
našeho života (2017) Petra Borkovce a Adriany Skálové, na malé ploše čtyřverší 
zobrazující drobné detaily péče dospělých dětí o své zestárlé rodiče. 

1.2  Tvorba handicapovaných a autorů pečujících o handicapované  

Od 90. let 20. století se rozšiřuje prostor pro vydání literární tvorby posti-
žených dospělých autorů. V roce 1995 vydalo Sdružení pro kulturu neslyšících 
SORDOS v Brně výbor z literární a výtvarné tvorby neslyšících Tichý přístav duše. 
Na přebalu se konstatuje, že jde o světový knižní unikát z hlediska rozsahu a ob-
sahu, současně je titul prezentován jako vzpomínka na Lumíra Gracu (1933 –  
1990), brněnského básníka, výtvarníka a propagátora pantomimy neslyšících.

V letech 2005 a 2010 byly vydány dva almanachy téhož názvu – Mezi pa-
lácem a  chrámem: almanach poezie a  prózy studentů a  zaměstnanců JÚŠ, první 
svazek zahrnoval texty z let 1997 až 2004, druhý z let 2005 až 2010. Poměrně 
rozkolísaná úroveň příspěvků je výsledkem střetu obvykle autentické výpovědi 
s limitovanou schopností zvládnout její formální stránku. Vyšší literární kvality 
dosáhly nekonvenční texty studentky JÚŠ Simony Kofroňové, v roce 2007 publi-
kovaná Kronika Vodoléčba a v následujícím roce Dračí lodě. 

V současné době zprostředkovává setkání s  literární a výtvarnou tvorbou 
handicapovaných zvláště organizace Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevi-
dových. Sdružení založené v roce 2000 usiluje o sbližování světa zdravotně posti-
žených s běžnou populací, o vytváření podmínek pro samostatný a plnohodnot-
ný život osob s vadami zraku a o podporování tvořivosti jedinců se smyslovým 
postižením. Vedle poskytování poradenských, vzdělávacích aktivit a sociálních 
služeb se zaměřuje na organizování kulturních akcí, uměleckých dílem, výstav, 
literárních čtení. V rámci sdružení vzniká také svépomocná zvuková knihovna, 
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pro jejíž potřeby dobrovolníci načítají literární texty podle individuální poptáv-
ky nevidomých. 

Sdružení se věnuje také vydavatelské činnosti, ediční produkce sdružení za-
hrnuje odborné publikace s tematikou zdravotního postižení, beletrii, publicis-
tiku reflektující život s handicapem a také prózu a poezii tvůrců se zdravotním 
postižením.  

V roce 2003 vydaná publikace Co vlastně ti nevidomí dělají? Próza a poezie 
nevidomých autorů představuje umělecké aktivity desítky nevidomých tvůrců, 
devíti literátů a jedné výtvarnice. Každému z nich je věnována kapitola uvozená 
krátkým rozhorem, jehož prostřednictvím se čtenář dozví o  míře zrakového 
postižení, o tvůrčích záměrech autorů a jejich pohledu na život s handicapem. 
Ukázky z tvorby zahrnují povídky, fejetony, aforismy a básně, zrakový handicap je 
v nich obvykle přítomen, je zobrazován s humorným nadhledem a vyrovnaností. 
Např. v povídce Jak si pomáháme vykreslil R. Seifert rozpaky skupiny přátel, mezi 
něž se více méně náhodou dostává nevidomý jedinec, fraškovitost situace plyne 
z přehnané snahy pomáhat i v těch situacích, kdy k tomu není sebemenší důvod. 
V textech je hojně zastoupena nadsázka, hra se slovy a slovními významy, hravé 
využití frazémů týkajících se smyslového vnímání světa. 

Pokračování těchto edičních aktivit představuje v následujícím roce vydaný 
sborník Každý běží svou míli s výstižným podtitulem Próza a poezie autorů běží-
cích beze zraku nebo třeba na invalidním vozíku. Texty jsou stejně jako v předcho-
zím případě doplněny o ilustrace Pavly Francové, novým jménem mezi přispě-
vateli je Ivan Jergl, zastupující právě onu skupinu na invalidním vozíku. Stejné 
vročení jako sborník má Jerglova sbírka povídek Naděje chodí po špičkách, první 
samostatný titul brněnského překladatele a literáta doplněný o ilustrace zdra-
votně postiženého výtvarníka Filipa Facincaniho. Autor dokáže vhodně propo-
jit životní zkušenosti s jejich kvalitním literárním zpracováním, texty nezapřou 
tvůrčí přetlak, potřebu sdílet prožité, to je jejich hnací silou spojenou s nema-
lým potenciálem podmanit si čtenáře. 

Cenné informace o  životě s  handicapem přinášejí také tituly čerpající ze 
zkušeností těch, kdo o  postižené pečují, obvykle se na jejich vzniku podílejí 
matky handicapovaných dětí. Jejich záměrem je ventilovat složité životní situa-
ce, oslovovat rodiny s obdobným osudem, do jisté míry apelovat na společnost, 
která obvykle netuší, čeho se postiženým a osobám o ně pečujícím nedostává. 
V případě chybějící tvůrčí erudice vznikají knihy ve spolupráci s literáty, publi-
cisty. Tak se stalo např. při vydání knihy Děti z planety D.S. (2000), vyprávěním 
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devíti matek dětí s Downovým syndromem dala potřebnou podobu spisovatelka 
a překladatelka Olga Strusková. To, co tyto příběhy mimo jiné spojuje, je sku-
tečnost, že ať už se postižené děti narodily v 70. letech 20. století nebo na jeho 
konci, ve všech případech jejich příchod na svět provázela zarážející absence 
jakékoli okamžité a posléze dlouhodobé odborné, psychologické pomoci mat-
ce a celé (i širší) rodině, nezájem zdravotníků a tlak na předání těchto dětí do 
ústavní péče. Součástí knihy jsou ukázky textů dvou již dospělých „downíků“, Ji-
řího Šedého (Já pracuji!!!) a Denisy Střihavkové (Na tom záleží), zastupují dosud 
minoritní skupinu tvůrců s mentálním postižením a jsou dokladem toho, kam 
se může jedinec s Downovým syndromem posunout, pokud žije v podnětném, 
optimálně rodinném prostředí a je mu poskytována kvalitní péče.

V roce 2002 se ke čtenářům dostala kniha Evy Frančeové-Abrahámové De-
ník mého syna: nebyl jsem vyřazen ze života. Matka mentálně postiženého syna 
zpracovala první část knihy jako fiktivní deník postiženého, zachycující etapy 
raného dětství, školní docházky a vstupu do dospělosti. V dalších kapitolách je 
stěžejní pozornost věnována problematice vzdělávání mentálně postižených je-
dinců, fungování zvláštních škol a spolupráci s organizacemi a sdruženími pod-
porujícími rodiny pečující o mentálně postižené.

Výsledkem spolupráce publicisty Milana Švihálka s matkou těžce postižené 
dívky je kniha Štěstí jménem Zuzanka: zpověď maminky handicapovaného dítěte 
(2003). Z pohledu matky, které se odmítá vzdát snahy o zlepšení zdravotního 
stavu dítěte, sleduje čtenář životní peripetie dítěte i celé širší rodiny, popsány 
jsou mnohdy limitované možnosti oficiální péče a význam rodiny v péči o posti-
žené děti, jejíž náročnost je vyvážena prožitky lásky a sounáležitosti. 

V roce 2008 byla vydána kniha Aleny Konečné Nesviť mi do repráků, silně emo-
tivní zpověď ženy, která si spolu s manželem vzala do pečovatelské péče dvouletou 
mentálně retardovanou holčičku s těžkou srdeční vadou, poruchou imunity, zprvu 
neschopnou chůze a kontaktu s okolím. Autorka rekapituluje pět společně proži-
tých let, složitou cestu ke každému zlepšení dívčina fyzického i duševního stavu 
a vírou podpořenou snahu, aby se naučila mít ráda dítě diametrálně odlišné od 
svých vrstevníků a nesplňující obecné představy o normalitě a lidské kvalitě. Jak 
autorka říká, je to příběh o lásce, „o kterou se musíš snažit, hloubit ji ze sebe, ne-
boť netryská z hlubin nitra sama“ (Konečná, 2008, s. 15), ale vznikne jako výsledek 
vnitřní proměny matky. Text zaujme svou autenticitou, kultivovanou otevřeností 
a vyzrálostí. Poněkud zvláštní název tvoří opakovaná replika Denisina bratra, reak-
ce na její zlozvyk z těsné blízkosti pozorovat okolní osoby při konzumaci potravy. 
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Předchozí pasáže představující tvorbu handicapovaných a tituly vycházející 
z autopsie osob pečujících o handicapované si nekladou nárok na úplnost, jde 
o výběr textů, z nichž je možno vybrat pro potřeby výuky vhodné ukázky v sou-
ladu s kognitivními i formativními cíli konkrétních vyučovacích hodin. 

  
2 Výsledky výzkumného šetření 

Podnětem k realizaci výzkumného šetření se stala poměrně kritická stano-
viska k beletristickému ztvárnění handicapu v odborné psychologické produkci 
(Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 1999, s. 21 – 22). Autoři se oprávněně vy-
mezují zvláště vůči těm titulům, v nichž je handicap jedince vyvažován jiný-
mi nadprůměrnými schopnostmi, upozorňují na ojedinělost, a tedy nereálnost 
zobrazovaného stavu, obdobně za projev nepřijetí postiženého jedince v  jeho 
jinakosti považují příběhy uměle ústící v překonání jeho problémů a dosažení 
plného zdraví. 

Cílem šetření bylo doplnit existující pohledy literárních badatelů o stano-
viska speciálních pedagogů, vysokoškolských studentů připravujících se na vý-
kon v pomáhajících profesích a postižených jedinců k dostupným titulům da-
ného tematického zaměření. Záměr šetření byl vymezen několika výzkumnými 
otázkami: Považují postižení a jedinci v pomáhajících profesích za potřebné se-
znamovat se s literární produkcí zobrazující handicap? Jaká byla jejich případná 
cesta k tomuto okruhu literárních děl? Jak vnímají její kvalitu? Které konkrétní 
tituly je oslovily? Můžou podle jejich názoru tito tituly pozitivně ovlivňovat širší 
veřejnost a případně měnit postoje společnosti k postižení a postiženým? Měla 
by jim být věnována pozornost v literární výchově (případně v dalších předmě-
tech) na základní a střední škole? 

Výzkum byl koncipován jako kvalitativní (Gavora 2008, s. 208 – 212), vyu-
žitou výzkumnou metodou se stalo narativní interview v drobně modifikované 
podobě. V první fázi byli záměrně vybraní respondenti osobně osloveni, po pro-
jevení zájmu o zapojení do výzkumu byl jako narativní impuls využit zaslaný 
e-mail s okruhem položených otázek, na jejichž základě respondenti písemně 
formulovali svá sdělení. V nich rekapitulovali dosavadní zkušenostmi s literární 
tvorbou zobrazující handicap, své názory na kvalitu a využitelnost těchto titulů 
v profesní praxi nebo osobním životě, vhodnost jejich využití ve výuce na zá-
kladní, případně střední škole, možný vliv této literární produkce na informova-
nost širší veřejnosti a oslabování předsudků. Závěrečná fáze, tvořená doplňují-
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cími dotazy, se uskutečnila v případě potřeby opět prostřednictvím e-mailového 
kontaktu, telefonického rozhovoru nebo dalšího osobního setkání. 

Do výzkumu se zapojily tři pedagožky (vysokoškolská pedagožka působící 
na katedře speciální pedagogiky; ředitelka základní školy, absolventka  oboru 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a oboru Speciální pedagogika; pedagožka působící 
v základní speciální škole, absolventka oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a oboru 
Speciální pedagogika), tři studenti oboru Speciální pedagogika a dva studenti 
oboru Sociální pedagogika; dva studenti Ostravské univerzity evidováni v cen-
tru Pyramida Ostravské univerzity jako studenti se specifickými vzdělávacími 
potřebami; sluchově postižený dospělý muž.  

Pedagogičtí pracovníci

Respondentka č. 1
Vysokoškolská pedagožka, 40 let praxe, specializace: logopedie, pedagogic-

ká diagnostika, problematika integrace žáků, inkluze, alternativní a augmenta-
tivní komunikace.

Respondentka se kvalitně orientuje v nabídce titulů se sledovanou proble-
matikou, využívá je ve výuce, studentům jsou zadávány tituly k četbě, diskuze 
o nich je součástí náplně seminářů.  Pravidelně aktualizovaný výběrový seznam 
knih zahrnuje díla rozdílná dobou vzniku, tituly českých i zahraničních autorů, 
beletrii i autentické příběhy postižených a tvorbu handicapovaných autorů.

Respondentka vnímá sledovaný okruh titulů jako potřebný pro nehandica-
povanou část populace, vhodně vybrané knihy můžou dle jejího názoru lépe, 
názorněji přiblížit zobrazené problémy a bourat předsudky, cenné jsou v pří-
padě vhodné volby tyto tituly také pro handicapované, proto se nezříká jejich 
využívání při práci v terénu, s postiženými jedinci.

Respondentka č. 2 
Ředitelka základní školy, 39 let praxe, absolventka oboru Učitelství pro  

1. stupeň základních škol a oboru Speciální pedagogika s víc než desetiletou praxí 
v praktické, speciální škole. Respondentka se o literární tvorbu s problematikou 
handicapu aktivně zajímá po celou dobu svého pedagogického působení, 
intenzivněji v  posledních letech ve funkci ředitelky školy, reaguje tak i  na 
proměny školství na počátku nového milénia a na přípravu a průběh procesu 
inkluze. S kolektivem učitelů usiluje o systematické doplňování školní knihovny 



390

o vhodné tituly a  jejich využívání v  literární výchově i v dalších předmětech. 
Učitelům se osvědčila ve třídách 1. stupně práce s knihou I. Březinové Lentilka 
pro dědu Edu, u žáků 2. stupně se těší oblibě zvláště Holky na vodítku téže autor-
ky nebo romány J. Greena.

Za literárně hodnotnou a  pro problematiku zvláště sociálního handica-
pu dobře využitelnou považuje respondentka literární tvorbu Pavla Brycze,1 
v prvé řadě jeho sbírku povídek Co si vyprávějí andělé? z roku 2011, tu respon-
dentka označila za „svůj největší osobní literární objev posledních let“. Ocenila, 
že autor čtenářům nabízí příběhy, které nejsou prvoplánové, ale vytvářejí vý-
chodisko pro diskuze o etických otázkách (povinnost, věrnost, odpovědnost/
Anděl, který zradil svého člověka, eutanázie/Andělka), o  dopadech sociálního 
vyloučení a jinakosti (děti s uvězněným rodičem/Kdy se vidí andělé?; hledání 
vlastní identity a vyrovnání se se ztrátou blízkých/Andělka; mentální postižení 
/Starý šicí stroj). 

Učitelé se však nezříkají ani využití osvědčených titulů, jejichž kvalitu pro-
věřil čas, např. M. Twain a jeho Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho 
Finna, Robinsonka M. Majerové nebo básně Jiřího Žáčka (Hledám tátu) aj.

Knihy zobrazující handicap považuje respondentka za vhodný nástroj osvě-
ty, míra zájmu o jejich mimoškolní četbu se různí v závislosti na vztahu jednot-
livých žáků k volnočasovému čtenářství. Jako pozitivní jev vnímá respondent-
ka skutečnost, že se uvedené tituly stávají podnětem k diskuzím: „V základních 
školách jsou individuálně integrovaní žáci s různým hendikepem (zdravotním i so- 
ciálním), které běžně začleňujeme do literární výchovy. O četbu mají zájem jen ně-
kteří, většinou převládá touha o problému diskutovat, nacházet řešení v životě, po-
znávat, že nejsem na potíže sám, že mohu mít oporu v dospělých, v učiteli, že kama-
rádi lépe pochopí můj hendikep.“

Respondentka č. 3
Pedagožka působící v  základní speciální škole, 23 let praxe, absolventka 

oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (aprobační předměty občanská výchova a vý-

1 Pavel Brycz (1968) je prozaik, scenárista a  publicista tvořící pro dospělé i dětské 
čtenáře. Za tvorbu pro děti a  mládež byl nominován na cenu Magnesia Litera 
v dané kategorii, získal Zlatou stuhu v kategorii beletrie pro děti a mládež. Soubor 
povídek Co si vyprávějí andělé? je členěn do několika tematických oddílů (Noc co 
noc, Podivuhodné cesty, Vinné i  nevinné příběhy), jejich spojujícím prvkem jsou 
postavy strážných andělů, kteří v případě potřeby zasahují do lidských osudů. Brycz 
čtenářům předkládá svěží, čtivá vyprávění, někdy překvapující syrovostí, otevřeností 
při zobrazování životní reality.
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tvarná výchova), po dvou letech působení na základní škole vystudovala během 
opakované mateřské dovolené obor Speciální pedagogika v kombinované formě.

Respondentka si nevybavuje, že by během studia speciální pedagogiky zís-
kala poznatky o literární tvorbě pro děti a mládež s problematikou fyzického, 
mentálního nebo sociálního handicapu. K zájmu o uvedenou literaturu ji při-
vedla až praxe, za zlom považuje náhodné setkání s knihou T. Hayden2 Divná Ja-
die. Zná všechny autorčiny knihy přeložené do češtiny a oceňuje na nich, že „to 
jsou kazuistiky reálných případů, v nichž jsem našla mnohé informace, které jsem 
využila ve vlastní praxi“. Respondentka zvláště oceňuje, že autorka nezastírá, že 
při práci s týranými, zneužívanými děti mnohdy tápe a obtížně hledá optimální 
řešení, že o své profesní erudici opakovaně pochybuje. Obdobné pocity prožíva-
la a leckdy ještě stále prožívá respondentka sama a knihy T. Hayden jí, jak uvádí, 
„nahrazují pomyslný mentoring“, četbu těchto titulů vnímá jako zprostředkova-
nou komunikaci s poučenou a profesně zkušenější kolegyní. Vzhledem k tomu, 
že respondentka nemá konkrétní informace o tom, v jaké míře jsou tituly zpra-
covávající sledovanou problematiku handicapu čteny, není schopna odhadnout 
ani jejich dopad na veřejnost a utváření povědomí o životě s handicapem. Do-
mnívá se, že by neměly chybět ve výuce na základních a středních školách, jejich 
využití spojuje nejen s hodinami literární výchovy, ale také s výukou předmětu 
Výchova k občanství (ZŠ), Základy společenských věd (SŠ). Knihy nevyužívá při 
práci s klienty, neboť míra jejich postižení (mentální postižení v kombinaci se 
smyslovými poruchami) limituje aktivity tohoto typu. 

Studenti oboru Speciální pedagogika, Sociální pedagogika

Respondentka č. 1
Studentka oboru Speciální pedagogika (navazující magisterské studium), 

v roce 2017/18 absolvovala navazující magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň 
ZŠ (aprobační předměty český jazyk a literatura a pedagogika).

2 Torey L. Hayden (1951) je americká speciální pedagožka, dětská psycholožka 
s  dlouholetou praxí ve speciálních vzdělávacích a  výchovných institucích. Tituly 
vycházející z  autentických příběhů dětí začala v  USA vydávat na počátku 80. let  
20. století, české překlady autorčiných knih vydává nakladatelství Portál. Dosud bylo 
do češtiny přeloženo 8 knih (Divná Jadie 1994, Dračice a mazánek 2006, Spratek 2008, 
Zvíře 2010, Tygřice 2012, Sebranka 2013, Tichá holka 2015, pohádkově laděný příběh 
pro děti Zizi: O pejskovi, který se naučil meditovat 2011). 
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Respondenti č. 2 – 5
Dva studenti oboru Speciální pedagogika (student 3. ročníku bakalářského 

studia a studentka 1. ročníku navazujícího studia), dva studenti oboru Sociální 
pedagogika (dvě studentky 3. ročníku bakalářského studia). 

Respondentka č. 1 získala již v předchozím studiu učitelského oboru pro-
střednictvím literárních disciplín včetně literatury pro děti a mládež dostatečný 
základ, který jí umožňuje dobře se orientovat v nabídce titulů s problematikou 
handicapu. Takto zaměřená literární tvorba ji zaujala do té míry, že se stala 
tématem bakalářské a  diplomové práce. Respondentka i  nadále sleduje tituly 
tohoto zaměření, oceňuje zvláště tvorbu M. Drijverové, I. Procházkové a I. Bře-
zinové, protože jejich tituly dokážou „čtenáře s handicapem seznámit nenásilně 
a obrazně, knihy nejsou ochuzeny o zajímavý příběh a působí věrohodně také díky 
tomu, že nezastírají, jak se musí rodina s  handicapovaným dítětem vyrovnávat 
s předsudky okolí“. 

Na základě prvních pedagogických zkušeností konstatuje, že se dnešní děti 
školního věku v důsledku inkluze stále častěji setkávají s handicapem, a pokud 
má dětem literatura reflektovat současný svět, neměla by v ní tato témata chy-
bět, četba se tak stává zdrojem potřebných informací s možným formativním 
dopadem. 

Také další čtyři studenti (respondenti č. 2 – 5) oborů Speciální pedagogika 
a Sociální pedagogika se přihlásili k potřebě využívat tituly zobrazující handi-
cap ve školní výuce i v mimoškolních aktivitách dětí a mládeže, předpokládají, 
že četba může být přínosem i pro postižené jedince. 

V jejich odpovědích se objevily cenné postřehy týkající se literárních disci-
plín zařazených do učebních plánů oborů, které studují. Dílčí představy o po-
stojích studentů k této části odborné vysokoškolské přípravy je možno si utvořit 
na základě reakcí v pravidelně konaných evaluacích výuky, jejich počty se však 
pohybují řádově v jednotkách, hodnocení bývá obvykle ostře rozkročeno mezi 
absolutní spojeností s výukou a jejím razantním odmítnutím. Diskuze s respon-
denty umožnily hlubší analýzu existujících postojů studentů k  obsahu jejich 
vysokoškolského studia.

Výuka literatury pro děti a mládež je na Pedagogické fakultě Ostravské uni-
verzity součástí profesní přípravy studentů bakalářského oboru Speciální pe-
dagogika i  Sociální pedagogika. Jde o  disciplíny v  rozsahu jednoho semestru, 
v případě Speciální pedagogiky probíhá výuka zakončená zkouškou v zimním 
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semestru 2. ročníku, v případě Sociální pedagogiky je disciplína zakončená zá-
počtem zařazena hned do vstupního, tedy zimního semestru 1. ročníku. Cílem 
disciplín je seznámit studenty se specifiky literární tvorby pro dětské a mladé 
čtenáře, poskytnout přehled stěžejních žánrů literatury pro děti a mládež a ak-
centovat v potřebné míře umělecké zpracování problematiky související se stu-
dovaným oborem. Studenti shodně doporučili zásah do obsahu výuky, navrhli 
změny v proporcionálním rozložení jednotlivých tematických okruhů, doporu-
čili podstatně posílit prostor pro seznámení s  tituly s etopedickou problema-
tikou a problematikou handicapu. Pokud ve výuce daná problematika a  tituly 
tohoto typu výrazně nedominují a studenti nevidí využitelnost získaných po-
znatků a dovedností v budoucí odborné praxi, jeví se jim zařazení literární prů-
pravy do studijního plánu jeho nesystémové a  neopodstatněné. Respondenti 
i proto navrhovali posun literární disciplíny do vyššího ročníku, jeden z nich se 
dokonce domnívá, že by seznámení s literární produkcí pro děti a mládež mělo 
být součástí až navazujícího magisterského oboru a výuka by měla mít i nezane-
dbatelný rozměr didaktický, aby studenty vybavila „nástrojem dobře využitelným 
v profesní praxi a umožnila zhodnotit kvality uměleckého textu na základě znalosti 
studovaného oboru v celé šíři“. 

Ti, kteří žijí život s handicapem

Respondentka č. 1
Studentka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (studium cizích jazyků), 

diagnóza: dysautonomie (tzv. neviditelná nemoc).
Vzhledem k tomu, že se respondentka v uplynulých letech výrazně podílela 

na nalezení specialistů schopných její zdravotní problémy diagnostikovat (kon-
takty zvláště se zahraničními komunitami jedinců s  obdobnými zdravotními 
problémy, zahraniční weby, studium odborné literatury), je dobře obeznámena 
také s uměleckým zpracováním problematiky handicapu a nemoci a uvedené ti-
tuly cíleně vyhledává. Z dětství se jí vybavila a pozitivní vzpomínky v ní vyvolala 
kniha M. Zinnerové Kde padají hvězdy. Z nových titulů ocenila Podivný případ 
se psem M. Hadonna, jeho literární i divadelní podobu. Při hledání odpovědi na 
otázky týkající se kvality, autentičnosti zobrazení handicapu postavila do kon-
trastu dva tituly: Hvězdy nám nepřály J. Greena (v anglickém originále vydáno 
v roce 2012, český překlad 2013, filmové zpracování 2014) a Než jsem tě poznala 
J. Moyesové (v anglickém originále vyšlo v roce 2012, český překlad 2013, filmo-
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vé zpracování 2016). Greenův román respondentka hodnotí kladně: „popisuje 
život mladých lidí s  onkologickým onemocněním, pamatuji si, že nám tehdy roz-
hovory hlavních postav byly s kamarádem (který měl spinální muskulární atrofii) 
velmi blízké, poznávali jsme se v tématech a problémech, které hlavní postavy řešily 
nebo byly nuceny řešit. Poznávali jsme se ale také v úplně normálních životech, které 
hlavní postavy žily.“ Opakovaně se vrací ke skutečnosti, že autor dokázal zachytit 
to, co ona sama cítí: „že i nemocní, handicapovaní lidé žijí normální životy, dělají 
normální věci. Green chtěl odtabuizovat zkreslenou představu, kterou zdraví lidé 
mají, když jsou pouze externími pozorovateli: že nemocní lidé jsou jednoduše řečeno 
jen nemocní, nic dalšího v  tom není, že nevedou normální životy (tuto představu 
ale ve velké míře neustále podporují média nebo právě literatura). Zkušenost Johna 
Greena s  chronicky nemocnými a  handicapovanými jedinci byla ale právě úplně 
opačná: ano, možná mají jiné fungování, ale žijí normální, naplněné životy, řeší 
mimo nemoc i normální věci a mnohdy dělají mnohem více než člověk zdravý.“ Ro-
mán Než jsem tě poznala podle respondentky vyvolal mnohé diskuze v komu-
nitách handicapovaných po celém světě, respondentka v souvislosti s ním vy-
slovila tvrdé odsouzení: „titul naprosto dehonestuje lidi s postižením“. Poukazuje 
na vykonstruovanost příběhu o bohatém mladém muži, který je po autonehodě 
na vozíku a rozhodne se pro sebevraždu. Neakceptovatelnost titulu spojuje re-
spondentka se skutečností, „že muž chce svůj život ukončit prakticky kvůli svému 
okolí (které ho ale přesvědčuje o opaku), protože je přesvědčen, že jeho postižení je 
pro ně extrémní zátěží (přitom vzhledem k jeho dobré finanční situaci si mohl dovolit 
veškerou asistenci a nutnou péči a mohl žít kvalitní život)… Problém je v tom, že muž 
se nerozhodl zemřít proto, že by například trpěl nesnesitelnými bolestmi, nebo by se 
nacházel v ireverzibilním terminálním stádiu. Chtěl zemřít, protože zhodnotil, že to 
pro okolí bude lepší, bude lepší, když s ním jeho partnerka nebude mít starosti a on 
jí odkáže své finance. Kniha poukazuje na to, že život s postižením nestojí za to žít, 
že je tragický a lepší možnost je smrt. Kniha ještě utvrzuje společnost v tom, co už si 
myslí: že postižení je něco strašného, proto je lepší zemřít. Jeho sebevražda je v knize 
popisována jako romantický, heroický čin, což je strašné.“

Respondentka vnímá literární, ale nejen literární tvorbu zobrazující handi-
cap jako vítanou formu osvěty, jako prostředek k oslabování existujících tabu,  
„k přiblížení faktu, že ne všichni jsme stejní. Jsem si jistá, že taková literatura přispí-
vá k odtabuizování a znormálnění tématu handicapu a nemoci (zejména u mládeže 
a dospívajících), na handicap a nemoci je pořád pohlíženo jako na něco, o čem by se 
mluvit vůbec nemělo. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že reakce lidí jsou různé.“ 
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Danou literární produkci považuje za přínosnou i pro handicapované, neboť „je 
přirozené, že obecně člověk vyhledává to, co je mu blízké, s čím už má zkušenost, 
s čím se setkal či setkává“. 

Respondent č. 2
Student PdF Ostravské univerzity, bakalářský obor Sociální pedagogika, dia-

gnóza: dětská mozková obrna, kvadruparetická spastická forma.
Z odpovědí respondenta je patrné, že silným podnětem ke sledování literár-

ní tvorby zobrazující handicap se stalo zvláště vysokoškolské studium. Respon-
dent uvádí, že „se jednalo o cílený výběr, v určitém období během studia VŠ jsem 
se zajímal o problematiku zrakového postižení (o tu se zajímám dlouhodobě nejen 
z životní, ale i odborné perspektivy). V mém výzkumu k bakalářské práci byl respon-
dent se zrakovým postižením, a mě zajímalo, jak lidé s takovým postižením uvažu-
jí, vstřebávají informace“. To ho dovedlo k hledání informací o Braillově písmu 
a zvláště o jeho tvůrci. Kromě odkazů na slovníková hesla a pasáže v odborných 
publikacích respondent našel knihu Jakoba Streita3 Příběh Louise Braille, kte-
rá je primárně určena dětským čtenářům. Na tomto titulu respondent oceňuje, 
že se kniha „také velmi zdařile vyrovnala s popisem každodennosti první poloviny 
předminulého století a vztahu k lidem s postižením. Autor velmi dobře popisuje me-
todu použitého písma, její vývoj, ukazuje, že vůle je při překonání překážek klíčová. 
Ilustrace byly také velmi zdařilé. Vedle bohaté biografické deskripce života tohoto 
mladého muže jsem postrádal sondu do duše člověka s postižením. Chápu ale, že to 
vzhledem k dětským čtenářům není dost dobře možné, navíc je těžké zkoumat psyché 
někoho, kdo je více jak sto padesát let mrtev.“ 

Literární produkci s tematikou handicapu pro dětské čtenáře hodnotí po-
zitivně, doporučuje využívání těchto titulů v prostředí školy. Na základě svých 
zkušeností soudí, že osvěta ve vztahu k handicapu není až tak nutná u dětí, ale 
že potřebnější je působení na dospělé, na učitele, neboť „často slýchám negativní 
postoje vůči inkluzi ne dětí s mentálním deficitem, ale tato hysterie se mnohdy týká 
i postižení tělesných a smyslových“. Při zvažování, jaký význam mají uvedené ti-

3 Jacob Streit (1910 – 2009) byl švýcarský pedagog, jemuž byla blízká waldorfská 
pedagogika (např. Waldorfpädagogik in öffentlichen Schullen 1976), hudebník, 
sbormistr a  spisovatel, který svou beletristickou tvorbu zaměřil zvláště na dětské 
čtenáře. Je autorem pohádkových příběhů (Skřítek Kořínek, Včelka Sluněnka, Liputto 
aj.), adaptací biblických příběhů (A bylo světlo), biografie Příběh Louise Braille (něm. 
1987, česky 2012), problematice pohádek věnoval studii Proč děti potřebují pohádky 
(něm. 1964, česky 1992).
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tuly pro něho samotného, se respondent vrátil znovu k osobnosti L. Brailla jako 
k jedinci, který skrze vlastní postižení udělal něco „ve prospěch druhých lidí. I když 
beru tento příběh reservovaně vzhledem tomu, komu je primárně určen, mnohdy se 
k němu v myšlenkách vracím, když mám pocit, že mé snažení pozbývá smyslu.“

Respondent č. 3
Muž, 42 let, střední odborné vzdělání, osoba samostatně výdělečné činná, 

postižení sluchu.  
U respondenta došlo k poškození sluchu v 17 letech po prodělané menin-

gitidě. Prvotní problémy s využíváním naslouchadel komplikovaly pokračování 
v dosavadním studiu, proto přešel na střední odbornou školu pro studenty se 
smyslovým postižení. Toto rozhodnutí považuje za optimální řešení vzniklé si-
tuace i proto, že si uvědomil, že obdobné problémy jako on řeší i ostatní spolu-
žáci.   

Respondent uvedl, že nemá zkušenosti s četbou titulů zobrazujících han-
dicap, tyto knihy nevyhledával ani v době, kdy se vyrovnával s novou životní 
situací, proto není schopen posoudit jejich kvalitu a případný dopad na čtenáře, 
ať už zdravé, nebo postižené. Míjení se s tímto okruhem titulů zdůvodnil tím, 
že „ je chronický nečtenář, který jen v případě deštivé dovolené sáhne po detektivce, 
ale jinak se četbě zdárně celoživotně vyhýbá“. Jedinou výjimku představuje setkání 
s knihou I. Březinové Útěk Kryšpína N., knihu asi před dvěma lety přinesla dcera 
z knihovny. „Ve škole z ní četli ukázky a bylo patrné, že stojí o to, abych si ji přečetl 
a hlavně s ní o knize mluvil. Domníval jsem se, že moje vada sluchu, navíc dobře 
kompenzovaná, je pro ni banální věc, samozřejmost, o níž není třeba debatovat. Byl 
jsem reakcí desetiletého dítěte překvapený, jako bych na chvíli ztratil tu pozici táty, 
který je zdrojem bezpečí, a současně v tom byl takový ten ženský sklon o někoho pe-
čovat a něco spoluprožívat.“ Respondent považuje příběh o Kryšpínovi za zdařilý, 
znovu si při jeho četbě uvědomil, jak důležitá je pro postiženého podpora rodi-
ny. Ocenil, že jí měl dostatek v době, kdy se vyrovnával s postižením sluchu, a že 
se mu podpory dostalo i nyní od vlastního dítěte. 

Závěr

V úvodu příspěvku jsme konstatovali, že v souvislosti s probíhající inkluzí 
proniká do výuky základních škol stále častěji problematika handicapu a že se-
známení s jeho rozmanitými podobami bývá žákům zprostředkováno prostřed-
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nictvím intencionální literární tvorby. Stranou zájmu obvykle zůstávají další 
využitelné zdroje, proto jsme se na ně zaměřili a sledovali jsme tvorbu dospě-
lých handicapovaných autorů i publikace těžící ze zkušeností těch, kteří o han-
dicapované pečují. Domníváme se, že uvedená produkce může obohatit výuku 
a vyvážit i případné stereotypy uměleckého zobrazování handicapu, na něž upo-
zornila jedna z respondentek výzkumného šetření. Pokud ve výuce na základní 
škole pracujeme s literární tvorbou pro děti a mládež s  tematikou handicapu, 
měli bychom se vyhnout knihám, v nichž je např. zobrazeno nereálné překoná-
ní zdravotních obtíží a dosažení plného zdraví, v nichž je životu s handicapem 
upírána hodnota a smysl bytí. Za připomenutí stojí apel respondentky přijmout 
život s handicapem v jeho odlišnosti a současně v jeho specifické kvalitě. Toto 
stanovisko vnímáme jako vhodné motto zastřešující vzdělávací a výchovné ak-
tivity spojené s problematikou handicapu.  
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