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OBRAZ HANDICAPU V SOUČASNÉ ČESKÉ KNIZE PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ
The portrayal of handicap in the contemporary Czech books  
for children and youth

Olga KUBECZKOVÁ

Abstrakt 
Příspěvek mapuje obraz handicapu v současné české knižní produkci, která chce oslovit 
děti předškolního, mladšího a staršího školního věku. Téma handicapu jako životního 
limitu text nahlíží jak z hlediska žánrového vymezení knižní publikace, tak z hledis-
ka předpokládaného adresáta. Rovněž je potřebné odlišit autorský přístup k handicapu 
jako tématu a jako jednomu z motivů. Z daných literárněteoretických kritérií vyplývá 
odlišná funkce knižních publikací, zahrnujících zvolené téma ve čtenářství dětských ad-
resátů různých věkových kategorií. Největší prostor je dán tvorbě Ivony Březinové, která 
se k obrazu handicapu opakovaně vrací a přitom jej reflektuje různými způsoby. Pouka-
zuje tak na možnosti literárního přístupu k dané problematice.

Klíčová slova: obrázková kniha, uměleckonaučná literatura, příběhová próza, autorská 
pohádka, handicap, handicapovaný dětský hrdina

Abstract
The paper focuses on the topic of handicap in the contemporary Czech literature for 
children of all age categories. The text deals with the topic of handicap from the per-
spective of the genre form and from the point of view of the target recipient. It is also 
necessary to differentiate between the handicap as a theme and the handicap as a mo-
tif in the literary work. It depends on the bookʼs different functions in the reading by 
various age categories of children and youth. We put forward literary works by Ivona 
Březinová, which concern mainly with the topic of handicap. This authoress repeatedly 
writes stories about some limits and she tries to reflect on them in various ways. Her 
books present the artistic possibilities in the literary attitude to the issue.

Key words: picture book, non-fiction literature, realistic prose, fairy tale, handicap, 
handicap children hero

1 Současná knižní produkce pro děti a její vztah k tematické rovině

Současný obraz české knižní tvorby pro děti a mládež se posouvá stále 
výrazněji směrem k tematické otevřenosti, recepční rozvolněnosti, k inten-
cionálnímu propojování obrazové a slovesné výpovědi v esteticky působivý 
celek, na jehož výsledné podobě se rovněž podílí typografické a grafické ře-
šení publikace. Stále častěji má čtenář jakéhokoli věku příležitost setkávat se 
s takovou podobou publikací, která se blíží knižnímu artefaktu a svou vnitřní 
výpovědní hodnotou překračuje hranice směrem od recepce dětí k  recepci 
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vyzrálejších čtenářů. V nejlepších titulech dokáže zapůsobit na různé věkové 
kategorie příjemců. 

Na úspěchu se mimo jiné podílí právě volba témat, která výpověď volí 
a která propojují svět dětí se světem dospělých. Taková výpověď mnohdy po-
souvá vnímatele k tomu, že interpretuje téma v jeho univerzálnosti, v rovině 
obecně lidské. S tím záměrem usiluje o jeho univerzálně sdělné, jednoduché 
vyjádření, aniž by popřela, nebo jen oslabila jeho význam. 

Zmiňovaná tematická šíře současné knižní produkce primárně pro děti 
a propojování recepčního potenciálu směrem k dospělým jsou dokladem sou-
dobého trendu vnímat svět dětí v jednotě se světem dospělých, nepokoušet se 
urychlovat zrání dětské osobnosti, přesto reflektovat jeho postavení v dynamic-
ky se proměňujícím životním prostředí, v němž se podobně jako dospělý setká-
vá s nejrůznějšími problémy a musí k nim zaujmout určitý postoj, potřebuje se 
v nich orientovat. Současné umění dětem si právě tematickou rovinou vytváří 
jedinečný vztah k umění pro dospělé. Živě poukazuje na skutečnost, že volba 
tématu není potenciální diferencí umělecké výpovědi, ale že je možné dítěti 
předkládat obdobná témata, která zpracovává velká literatura, jestliže je autor 
interpretuje jako pro dítě potřebná. Podstatnější rozdíl vyplývá z ohledu k před-
pokládanému adresátovi. Je jím volba uměleckého výrazu a současně představa 
samotné recepce. Potřeba předkládat dětem náročná, ale pro ně prospěšná té-
mata reflektující jejich současný svět se děje nejen cestou uměleckého dialo-
gu. Předpokládá též pozornost dospělých čtenářů. Knihy, které se zaměřují na 
adekvátní porozumění určité problematice, mnohdy počítají s  dospělým jako 
spolučtenářem, partnerem a komentátorem dětskému vnímateli. 

2 Obrázkové pojetí limitů pro malé děti

Významný podíl na dětské reflexi tématu má dospělý u výpovědi adresované 
předškolním dětem. Také zde zaznamenala česká knižní produkce výrazný posun 
k objevování zajímavých tematických okruhů. Zpracovává je formou obrázkových 
knih, které úsporně zacházejí se slovem, zato velkoryse dávají prostor obrazovému 
vyjádření, které má jak poznávací potenciál, tak si zachovává emotivní působivost. 

V kontextu knižní tvorby pro předčtenáře je na místě připomenout publi-
kační aktivity nakladatelství Cesta domů. Vzniklo díky Hospicovému občanské-
mu sdružení Cesta domů. K  jeho základním aktivitám patří odborná podpora 
v oblasti domácí péče o umírající. Z podobných důvodů se i jeho nakladatelství 



49

snaží prostřednictvím knih otevírat téma smrti, umírání, péče o umírající, téma 
hodnoty a smyslu života, ale i téma mezigeneračních vazeb, téma stáří. Vedle 
překladové literatury vydává nakladatelství také knihy českých autorů. Knižní 
tvorbu pro předčtenáře zde mimo jiné zastupují práce Martiny Špinkové, akade-
mické malířky, ilustrátorky a současně vedoucí nakladatelství. Její práce spojuje 
úsilí být dítěti partnerem a průvodcem v nelehkých životních momentech. Ve 
svých třech obrázkových knihách tematizuje různé podoby a prožitky strachu 
(Divný brach strach, 2015) a zejména mezigenerační vazby, s nimiž úzce souvisí 
obraz stáří, nemohoucnosti, umírání, konce života (Anna a Anička, 2014, Kocou-
ře, ty se máš, 2016). 

Zatímco Anna a Anička je koncipována z velké části konfrontačně, promyš-
leně a s dostatečně ilustrativním účinkem střídá pohled na čas v životě vnučky 
a babičky, novější titul Kocouře, ty se máš postupuje směrem k větší návodnos-
ti a dává prostor obrazu stáří a možnostem, jak se může okolí (děti společně 
s dospělými) na kvalitách života starého člověka podílet. Autorka v obrazově-
-textové publikaci klade důraz na vizuální vyjádření, což se projevuje i v rovině 
textové: usiluje o grafické ozvláštnění, používá různé typy a barevnost písma. 
Její působivé barevné akvarely nebudou v mysli dítěte vyvolávat dojem závaž-
nosti otvíraných témat, ale ani od ní neodvádějí pozornost, nepopírají ji. Společ-
ným jmenovatelem obrazu i slova je přirozenost, pozitivnost, svým způsobem 
všednost. Podle toho také text nesměřuje k dramatičnosti ani tam, kde dochází 
k problému, který si žádá řešení. Situaci, kdy prastrýc spadne z vozíku, líčí věcně 
a ve snaze nacházet dětsky vstřícná a srozumitelná vysvětlení:

„Zavolali jsme silného Františka a strýce jsme společně posadili. Pak jsme mu 
uvařili horký čaj, který má moc rád. Dal si do něj med, jako když byl malý kluk. 

Když člověk spadne, musí se pak svět dát zpátky do pořádku. Med na to pomá-
há.“(Špinková 2016).

Vypravěčka volí důvěrný tón, svěřuje vlastně dětem řadu nových a běžně 
neotvíraných poznatků a současně se snaží o nevzrušený projev, který působí 
přirozeně a  místy nabývá kontaktního charakteru udržujícího pozornost po-
sluchače. Namísto příběhu podává klipovité komentáře obrázků, útržky nej-
různějších situací ze života prastrýce Otakara. Střídá přitom scény všední s mi-
mořádnými, scény obsahující poznatky, rady, modely chování s reminiscencemi 
strýcova předchozího života a s emotivně silnými momentkami. Ve výsledku se 
návodnost a pragmatický záměr publikace neochuzuje ani o estetickou a emoci-
onální působivost, což napovídá autorčinu promyšlenou koncepci.
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Zaměření na obraz stáří se podobně jako v předchozí knize drobně prolíná 
s obrazy obdobných situací v životě dítěte, i v životě strýce v dětském věku nebo 
strýcova kocoura. Konfrontační princip motivických relací se autorce osvědčil 
jako vhodný nástroj prostředkování náročného tématu nejmenším. Dítě rozši-
řuje své poznatky o světě, třídí je, lépe porozumí, co je stejné a co odlišné. Svůj 
vztah k tématu posílí vědomím toho, co má dětství, tj. jeho životní situace, a stá-
ří společné, čím se od sebe liší a co vytváří vztah podnětné vzájemnosti mezi 
těmito etapami. 

Obrázková publikace Kocouře, ty se máš volně k tématu stáří a péče o stár-
noucí přičleňuje také motiv handicapu. Interpretuje jej zde jako součást širšího 
obrazu péče o nemohoucí a potřebné. Za příběh je vložen obrázkový slovníček 
s názvem Co všechno nám pomáhá?, který děti seznamuje s různými pomůckami, 
vysvětluje, k čemu a jak konkrétně slouží. Vyšel jako drobná brožura také samo-
statně. Zároveň si alespoň drobně podržuje vazbu k vyprávění o prastrýci Ota-
karovi a jeho kocourovi. U každého dílčího tématu vytváří autorka sled obrázků 
s drobnými komentáři. Pozornost dítěte je usměrňována pomocí jednoduchých 
vizuálních motivů, které nabízejí věcnou informaci. Vztah slovesné a výtvarné 
výpovědi je velmi těsný. Malé dítě se díky obrázku dobře orientuje v porozumění 
slyšenému. Autorka má jasnou představu adresáta, nepodceňuje jej, ale snaží se 
jeho možnostem vnímání a chápání vyjít maximálně vstříc. Ve svém pojetí pro-
jevila smysl pro názornost, pro nutnost podávat dítěti poznatky formou srovná-
ní (se situací zdravého, dítěte, či zvířete) a také pro určitou logickou následnost 
prezentovaných poznatků. Komentáře nabývají pestré podoby: otázky k zamyš-
lení střídají vysvětlující teze, komentáře k obrázkům, které ukazují, jak věci fun-
gují. Někdy je dítě dokonce vybízeno, aby si určitý poznatek vyzkoušelo („Když 
si uši zvětšíš rukama, také slyšíš líp“, Špinková 2016). Komentáře představují 
nejčastěji konkrétní handicapované hrdiny, děti i dospělé, a díky tomu působí 
výjevy z jejich života přirozeně a důvěrně („Františkovi se hýbe jen hlava a jedna 
ruka. Ale svůj elektrický vozík řídí sám. Jede do své oblíbené hospody na oběd.“; 
a další obrázek pokračuje: „Do hospody není ani jeden schod. To je František moc 
rád.“, Špinková 2016). Téma toho, co člověku pomáhá, je poměrně široké a au-
torka se pokouší ztvárnit je velmi pečlivě a otevřeně. Jakoby odpovídala na vše-
tečné otázky zvědavých dětí, když ukazuje, jak jsou nejrůznější pomocníci účin-
ní i v oblastech velmi intimních, jakými jsou hygiena či vyměšování. Autorka si 
současně uvědomuje, že daná tematika si žádá nejen naplnit určitý poznávací 
potenciál, chce seznámit s poznatky, které mohou být pro dítě nové, ale musí 
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zdůraznit také etickou rovinu problematiky. Výjevy ze života handicapovaných 
opakovaně zobrazují i aktivní přítomnost lidských pomocníků. Jejich důležitost 
je verbalizována v posledním obrázku: „Pomůcky umějí krásně pomáhat. Ale nej-
líp to umí člověk.“ (Špinková 2016).

3 Uměleckonaučné pojetí handicapu

Drobná práce Martiny Špinkové Co všechno nám pomáhá? vhodně propo-
juje obrazové vyjádření s novými poznatky, a je proto možné řadit ji k umělec-
konaučným titulům, které zvláště dětem předškolního věku nabízejí potřebné 
aktuální téma. K dětem předškolního a  raně školního věku je ostatně směřo-
vána největší část produkce uměleckonaučné literatury, která se snaží nejen 
vzbudit, podněcovat individuální zájmy, zaměření dětí, ale současně přitažlivou 
beletrizovanou formou seznamuje s jevy, s nimiž se děti mohou setkávat v běž-
ném životě. Záměr vycházející z potřeby v širokém slova smyslu dítě orientovat 
v jeho životním prostoru, v mezilidských vztazích, modech chování byl tradičně 
realizován formátem dětské encyklopedie. Takový typ publikací, poskytujících 
v  drobných heslech přehled v  tematice, která primárně nevyplývá z  určitého 
vědního oboru, jako se spíše opírá o obraz doby, společnosti, obraz dětství i do-
spělosti, je na českém knižním trhu zastoupen převážně překladovou literatu-
rou. Současně můžeme sledovat v uměleckonaučné literatuře trend zaměřovat 
naučný potenciál publikací na vhled do různých vědních oborů, tj. všeobecný 
ráz nahrazovat monotematickým zacílením na konkrétní oblast poznání. 

Většina domácích dětských encyklopedií působí na trhu již řadu let. Nevzni-
kají tu zcela původní, nové práce, ale osvědčené se cele, nebo s drobnými obmě-
nami reeditují. Hůře se tedy lze v  současné české produkci encyklopedického 
charakteru zaměřit na skutečnost, jak je zde již téměř tři desítky let akceptovaná 
tematika handicapu reflektována. Těžko sledovat posun v interpretaci proble-
matiky, protože zásadní zůstává spíše otázka, zda se jí vůbec některá hesla zabý-
vají. Existence, resp. neexistence hesla či hesel o handicapu je v podstatě sama 
o sobě jeho interpretací ve smyslu přirozené, nebo specifické, výlučné součásti 
společenského prostředí, v němž dítě vyrůstá. Několikerá vydání mají za sebou 
práce autorů Martina Vopěnky (Poznávám život a svět), Ivony Březinové (Velká 
encyklopedie pro děti, Obrázková encyklopedie pro nejmenší, Ilustrovaná encyklo-
pedie pro děti, Velká dětská encyklopedie), Jiřího Žáčka (Žáčkova encyklopedie pro 
žáčky, Encyklopedie pro děti 21. století). Vznikaly na počátku tisíciletí a v tematic-
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ké rovině nenabývají novými verzemi výraznějších změn. Skladba hesel tak budí 
dojem jakési konstantní, ze strany dospělých konzervativně vnímané soustavy 
jevů, která má ve vztahu k realitě dítěte několika posledních desetiletí své trvalé 
opodstatnění. Z dané skutečnosti vyplývá navíc i to, že pojetí hesel, interpreta-
ce jevů a pojmů podle tvůrců patrně nedoznává zřejmých proměn, nepodléhá 
významnější temporální determinaci, která by je nutila k výraznější aktualizaci 
hesel. Hesla, která bychom mohli vztáhnout k handicapu, jsou spíše výběrová. 
Jen selektivně se dotýkají některého druhu znevýhodnění, při čemž spíše fun-
gují ve významu uvědomit dítě o tom, co je běžné, ale nikoliv samozřejmé (např. 
být zdravý, mít zdravé smysly, užívat arabskou abecedu). 

Největší prostor dává tématu Ivona Březinová. Usiluje o dobré porozumění 
pojmům s ním spojených, využívá k tomu věcného sdělení, apelativně a forma-
tivně laděných tezí, ale i beletrizace ve formě příkladu ze života. Kombinuje při-
tom objektivní sdělení s fiktivními prvky. Ve Velké dětské encyklopedii (2011) se 
problematiky dotýká v heslech handicap, neslyšící a nevidomý. V souladu s pova-
hou celé encyklopedie se každé heslo skládá ze dvou částí, graficky odlišených. 
Úvodní část vždy představuje hutnou formou věcné vysvětlení, které je různým, 
většinou beletrizovaným způsobem rozvedeno v další části. Zatímco hesla o ne-
slyšících a nevidomých se i v druhé části více drží objektivnosti, srovnávají si-
tuaci zdravých a handicapovaných, heslo handicap se v druhé části snaží o při-
blížení konkrétní situací, příkladem určitých protagonistů. Předkládá dětem 
scénku ze života chlapce Adama, kterého baví různé sporty. Když však hraje se 
svým tatínkem, musí mít tatínek určitý handicap, aby hra byla spravedlivá. Od 
této výchozí běžné situace ze života zdravého chlapce se výpověď rychle posou-
vá k jinému významu výrazu: „Ve sportu je to jednoduché, ale zdravotně postižení 
lidé jsou handicapovaní pořád. Měli bychom jim pomáhat a přitom nezapomínat, že 
v mnohém mohou být lepší než my. Jako Adamův spolužák Tonda. Je na vozíčku, ale 
při hraní šachů ho nikdo neporazí.“ (Březinová 2011, s. 53). V krátkém hesle musí 
autor postupovat velmi obezřetně, řadit informace na základě určitého výběru 
faktů a pečlivě formulovat tak, aby zachytil podstatné, zachytil je srozumitelně 
a současně získal zájem čtenáře. Březinová postupuje promyšleně od obecné-
ho ke konkrétnímu, od objektivního k subjektivnímu, od racionálně zaměřené 
výpovědi k emocionální reflexi, od porozumění pojmu k určitému postoji a ak-
tivnímu přístupu. V souladu s pojetím handicapu v jejích realistických příbězích 
s handicapovaným hrdinou klade i v encyklopedii důraz na osobitost každého 
jedince a na jeho potřebu realizovat se za jakýchkoli podmínek. 
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Podobně vyznívá i reflexe handicapu v soudobých překladových encyklope-
dických dílech. Francouzská Encyklopedie nové generace (2005) se jej sice jen do-
týká, ale vyjadřuje způsobem, který nezdůrazňuje limity, nebo odlišnost. V ka-
pitole o lidském těle, konkrétně o lidských smyslech, najdeme stručný komentář 
pod otázkou Co se děje, když některý ze smyslů schází?: „Když někdo musí žít s tak 
velkým postižením některého ze smyslů, nezbývá mu než přijmout výzvu a komu-
nikovat se světem prostřednictvím zbývajících smyslů.“ (Baussier, Lebaume 2005,  
s. 101). A v Obrázcích ze života, které představují celoformátovou výtvarnou in-
terpretaci tématu s  drobnými popisky, najdeme zcela přirozeně i  chlapce na 
vozíku. Pojetí této encyklopedie je obecnější, ale slovem i obrazem podněcuje 
specifický vztah k handicapovanému jako někomu, kdo je na jedné straně jed-
ním z nás, tvoří lidské společenství, na straně druhé musí být vybaven určitý-
mi osobnostními kvalitami, pro které si jej mohou zdraví vážit. Handicapovaný 
musí prokázat ve větší míře vůli žít i s určitým omezením, přijmout výzvu. Ne-
komplikované, neproblematizující vidění přítomnosti handicapovaných v sou-
časné společnosti potvrzuje jak místo dané tematiky v  umění, tak  především 
otevřený, respektující přístup většiny.

4 Realistický příběh s handicapovaným dětským hrdinou

Téma handicapu bude dětskému čtenáři nejbližší, bude-li zprostředková-
no realistickým příběhem a propojeno s obrazem dětství. O prózy s dětskými 
handicapovanými hrdiny se pokusila opět Ivona Březinová. Patří k  těm auto-
rům, kteří citlivě reagují na  společenské dění a  pomáhají dítěti orientovat se 
v nových tématech dotýkajících se jejich empirie. Jak již v minulosti opakovaně 
prokázala (Lentilka pro dědu Edu, 2006, Natálčin andulák, 2012, Začarovaná tří-
da, nové vydání 2012 atd.), je jí blízký zejména formát krátké prózy, tematicky, 
formálně koncipované a kompozičně členěné s ohledem ke čtenářům v počát-
cích čtenářské dovednosti. Výsledkem bývá jednoduchá dějová linka, zachycující 
spíše určité sekvence ze života hrdinů. Ten je naplněn událostmi, které k pečlivě 
volenému tématu patří a  které je ukazují v  typických obrysech. Je zřejmé, že 
autorka uvážlivě volí a promyšleně řadí rovněž modelové scény, díky nimž je 
téma srozumitelné a  které je přirozeně utvářejí. Ačkoli si je mnohdy vědoma 
toho, že ve čtenářském zážitku převáží gnozeologický účinek (zvláště u tématu 
Alzheimerovy nemoci, nebo handicapu), promítají se v daných scénách i prvky 
obecnější povahy spjaté s obrazem každodennosti. Tak vzniká vedle poznávací-
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ho účinku také prostor pro výraznější referenci. Vypravování nabízí i dramatické 
momenty tak, jak jsou ostatně dány tématem, ale jejich napětí je rychle vypoin-
továno nalezením řešení, úlevou, úsměvností, humornou úlevou. 

Březinová patří k těm tvůrcům, kterým se daří i na malé ploše takových pří-
běhových próz otevřít náročná, často nejednoznačně recipovatelná témata spja-
tá se soudobým životním stylem, nebo vůbec s obrazem dnešního světa. Mnohdy, 
jako v případě knihy Lentilka pro dědu Edu a problematiky Alzheimerovy choroby, 
patří k  prvním, kdo téma do literatury vůbec uvádějí, citlivě jej zpracovávají 
a s úspěchem otvírají nejen před dětskými, ale i dospělými čtenáři. 

Drobná próza Kluk a pes (2011, v roce 2016 se dočkala 2. vydání) prezentuje 
téma zdravotního handicapu dítěte a současně je přirozeně propojuje se situací 
asistenčního psa, který se učí svému pánovi na vozíku život usnadnit. Pohled 
na handicap se zdánlivě rozdvojuje, pozornost dětského čtenáře štěpí na obraz 
dítěte a psa. Tomu je uzpůsobena kompozice, skladba tematických složek, vy-
pravěčská perspektiva. Přes specifičnost lidského a zvířecího vidění jsou jejich 
životní situace líčeny jako v mnohém obdobné: oba chodí do školy (César do 
školy pro asistenční psy), společně tráví volný čas, řeší vztahy s kamarády, spo-
lečně nacházejí prostor pro svou realizaci.

Pro zvolený formát publikace si autorka téma handicapu zúžila obrazem 
dítěte na vozíčku. Vylíčila jej však také jako čtenářsky přitažlivý obraz dítěte 
ve vztahu ke  zvířecímu kamarádovi (což ostatně avizuje samotný titul prózy 
a pozitivně laděná anotace na přebalu). Tento tradiční tematický okruh ukazuje 
v nové perspektivě. Zvíře získává v životě dítěte také praktickou roli. Próza tak 
nabývá další rozměr poznávací funkce, která je pro celou práci prioritní. Stojí za 
úvahu, zda vůbec figuruje v popředí autorčina záměru samotný handicap. Spíše 
posouvá do popředí obraz handicapovaného, který využívá pomoci asistenčního 
psa. Stojí tedy na vztahovosti, vzájemnosti dětského a zvířecího hrdiny.

V celém textu nezazní výraz handicap, nebo postižení. Pozitivně laděné vy-
právění je složeno z šesti krátkých kapitol sřetězených událostmi jednoho škol-
ního roku. Cyklicky děj začíná a končí nástupem do školy. Nejprve si vyzkoušejí 
první den ve škole – Julin na vozíčku, César ve škole pro asistenční psy, v závěru 
už jdou oba hrdinové společně do školy pro děti. Zároveň zůstává prostor pro 
čtenářovo dotváření budoucího času v pozitivní vizi toho, co spolu ještě kluk  
a pes dokáží.

Jak už bylo naznačeno, promyšlenost textu je dána řazením tematických 
složek, modelových scén tak, aby byla posílena srozumitelnost a ilustrativnost 
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výpovědi. Přestože převažují modelové scény pozitivního charakteru, tedy sou-
střeďující se na to, jak by měl vztah okolí k handicapovanému vypadat, pro za-
chování věrohodnosti, ale i názornosti musela autorka zvolit i obraz neadekvát-
ního přístupu. V krátké próze dvakrát nechává zaznít nevhodnou interpretaci 
postižení. V prvním případě se dítě, spolužačka vyjádří v tom smyslu, že Julin 
nemá nohy, v druhém případě tentokrát dospělý, stará žena projevuje nad Juli-
nem nepřiměřenou lítost a podiv nad tím, že jej nikdo nedoprovází. Instruktážní 
zřetel naopak podtrhují scény, v nichž se okolí chová k postiženým přirozeně, 
řeknou-li si o pomoc, je okolí připraveno pomoci, jinak jsou handicapovaní vní-
máni jako rovnocenní partneři.

Ve snaze zaujmout dětské čtenáře reflektuje modelovost prózy i takové si-
tuace, které vycházejí z ryze dětského přístupu: Julinův elektrický vozík je ozna-
čen za fáro a svede spolužáky k soutěžení v rychlosti. Závěrem objevuje dětský 
kolektiv sportovní aktivity, v nichž se realizují děti, zdravé i handicapované a je-
jich psí kamarádi.

Obraz malého vozíčkáře Julina nevyznívá nějak melancholicky. Vlastně není 
tento hrdina nikdy zachycen v osamění a v nějaké špatné náladě. Jen drobně se 
vypravování dotýká jeho zdravotních obtíží (zmiňuje tendence ke křečím, ztuhlé 
nohy), ale nechce ve čtenáři budit emoce lítosti. Většinou spolužáků a kamarádů 
je Julin vnímán jako jeden z nich. Jeho role v kolektivu vrstevníků graduje ve 
scéně, kdy se sám spontánně snaží pomoci handicapované dívce. Protagonista 
je skutečně nejčastěji zachycen ve vztazích k vrstevníkům a psímu kamarádo-
vi. Obraz rodinného zázemí chlapce je nastíněn neproblematicky a  stojí tro-
chu stranou pozornosti vypravěče. Spíše implicitně čtenář vycítí, že zde autorka 
„poukázala na hodnotu pozitivních rodinných vztahů a jejich význam pro vý-
chovu postiženého dítěte“ (Sladová a kol. 2014, s. 46).

Téma psího kamaráda Césara přináší do vnímání handicapu mnoho pozi-
tivního. Jednak se pes stává součástí Julinova života, je jeho partnerem a po-
mocníkem, jednak se jeho přičiněním problematické, nebo dokonce dramatic-
ké okamžiky rychle uvolňují a situace se optimalizuje. Zásadní podíl Césara při 
hledání ztracených věcí, při hledání ztraceného spolužáka hraje důležitou roli 
v prezentování současného světa dítěte s potenciálně napínavými scénami. Po-
tlačuje však dramatičnost vypravování nalezením řešení, protože záměrem není 
vytvořit napínavé, dobrodružné čtení, nebo příběh s  tajemstvím. Prvky spíše 
tenzivní jsou rychle směřovány k detenzi, zůstávají málo rozvinuty, protože by 
odpoutávaly od hlavního tématu. Podobně vyprávění obsahuje řadu problémo-
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vých situací, které neřeší, nechává je spíše jako prostor pro úvahy vnímavých 
čtenářů.

Tyto dějové prvky se nejvíce týkají motivů, které nakrátko odvracejí pozor-
nost od Julinova a Césarova života. Jimi však vstupuje do příběhu alespoň zjed-
nodušeně další obraz handicapu, v okolí Julina je objevena nevidomá dívka Míla, 
a obraz složitých vztahů mezi rodiči a dětmi (potvrzený hledáním dítěte, které 
se bojí se špatným vysvědčením vrátit domů). Otázky, proč se Míla bojí, jak se 
musela cítit, když oslepla, jak by spolu rodiče a děti měly komunikovat a podob-
ně, zůstávají nevysloveny, potenciálně otevřeny.

Role psího hrdiny se promítá také v kompozičním řešení a ve způsobu vy-
právění. Březinová se prostřednictvím psího hrdiny snažila vnést do příběhu 
prvky humoru. Slovní hříčkou je ostatně sama volba jmen Julka a Césara, nic-
méně výrazněji vyznívají ve stylizaci psí řeči. Césarovy glosy přerušují tok vy-
právění a nabízejí specifickou psí perspektivu dění. Kromě humoru se zvířecí 
perspektiva řadí k perspektivě handicapovaného a k hledisku zdravých, které se 
realizují nejvíce v dialozích, a tím společně naplňují poznávací tendenci prózy. 
Pokus o stylizaci psí řeči a myšlení vlastně příběh posouvá k realistické próze 
s prvky fantastična. Jejich přítomnost má vedle humoristického i noetický účel, 
jak si to autorka vyzkoušela např. v próze Začarovaná třída. Podobně se vyjadřu-
je recenzentka Milena Šubrtová, podle níž Césarovy komentáře „nemají pouze 
povahu zábavných glos, ale dětského čtenáře aktivizují a zdůrazňují etické po-
selství příběhu“ (Šubrtová 2011).

Příběh s názvem Kluk a pes zkušenému čtenáři prozrazuje účelovost sděle-
ní, instruktážní a aktivizační záměr, s nimiž vznikl. Včleněním řady typických 
situací může mít potenciálně i biblioterapeutický účinek na čtenáře v obdobné 
životní situaci. Pozitivní ladění výpovědi vygraduje v závěrečném setkání Julina 
a nevidomé Míly, kteří pro sebe objevují nový zdroj zábavy a uplatnění dětem 
vlastní soutěživosti.

Próza vyznívá v sympatický pokus zpřístupnit méně zkušenému vnímateli 
poznání, a to ve smyslu praxí ověřitelné zkušenosti a stejně tak ve smyslu eticky 
vyzrálého vztahu k problému. Krátká próza je samozřejmě založena na selek-
ci poznatků. Nicméně prezentuje v solidní míře základní poznání, co handicap 
může v  praktickém životě člověka znamenat, jak ve své podstatě neovlivňuje 
jeho vztah k druhým, jak situaci handicapovaného rozumět a  jak k němu při-
stupovat. Na tom je v zásadě předpokládaný účinek na čtenáře založen. Nároky, 
které může handicapovaný na své okolí mít, přitom nevyznívají jako výrazné 
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překážky, nebo něco, čeho je schopen jen dospělý. Naopak – z výpovědi vyplý-
vá pozitivní hodnocení dětské přirozenosti, kamarádství a zájmu o druhé. Pro 
méně aktivního čtenáře nabízí próza vhodné kompoziční řešení, kratší dějové 
úseky, které směřují dynamicky k pointě. Jakoby autorka vysvětlovala volbu for-
mátu důležitostí, jakou tématu přikládá, a potřebě, aby se prostřednictvím pří-
běhu o dítěti dostalo k co nejširšímu okruhu příjemců.

5 Handicap a outsiderství v příběhu pro starší čtenáře

Také pubescentní a starší čtenáře oslovuje Ivona Březinová tématem handi-
capu v knize s názvem Útěk Kryšpína N. (2014). Předpokládaně zkušenější čtenář ji 
však vede k jinému autorskému pojetí. Handicap jako součást literárního obrazu 
hrdiny se podílí na zajímavé vyprávěcí strategii, která poznatky o hrdinovi, tedy 
i o jeho zdravotním stavu odhaluje postupně. Prózu Útěk Kryšpína N. lze číst jako 
napínavý příběh s tajemstvím. Téma handicapu je propojeno s dalšími, zejména 
s dominantním tématem šikany, s motivem sociálního handicapu a s motivem 
outsiderství. Z výčtu je zřejmé, že obraz handicapovaného hrdiny je dále proble-
matizován jeho nelehkou životní situací, absencí rodičů a rovněž nevyhovujícími 
sociálními vazbami s vrstevníky, kteří jej ze svého středu vytlačují, dokonce se 
opakovaně uchylují k šikaně. Je zřejmé, že se autorka posouvá od instruktážní-
ho charakteru prózy k introspektivnímu a psychologicky věrohodnému portrétu 
hrdiny. Ve chvíli, kdy šikana dostoupí vrcholu a spolužáci Kryšpínovi zničí drahá 
naslouchátka, Kryšpín prchá do neznáma, jeho handicap je znásoben tím, že bez 
„brouků“ neslyší vůbec a les, v němž se pohybuje, má nebezpečné skalní průrvy.

Samotným titulem, a nejen jím, vytváří Březinová aluzi k významné práci 
Oty Hofmana Útěk (1966). Ten objevuje pro českou prózu s  dětským hrdinou 
téma outsiderství i  řadu zajímavých literárních postupů výrazně ovlivněných 
nejen prózou pro dospělé, ale zvláště jazykem filmu, filmovým střihem. Hof-
manova práce scénáristy se významně promítá do schopnosti úsporně zachá-
zet s výrazem, účinně volit slovník, svým minimalismem a zároveň dynamickou 
proměnou situace nutit čtenáře k větší pozornosti a dotváření, domýšlení pří-
běhu. Podobně i postupy Březinové mají blízko k vytváření dějových momen-
tek s prudkými předěly. Pracuje s náznakem (zejména v odhalení handicapu), 
pokouší se rovněž o hutnost a stručnost výpovědi, i když rozhodně zachovává 
větší míru sdělnosti. Obě prózy tak vytvářejí dojem naléhavosti, napětí, nedoře-
čenosti, čímž stupňují čtenářské očekávání.  



58

Text Březinové stojí také v  příbuzenství jejích dalších próz pro vyzrálejší 
čtenáře, a to uměleckými prostředky, které lze vnímat zejména jako účinné ná-
stroje k vytvoření přesvědčivého obrazu hrdiny a jeho situace, nebo v intencích 
informativní a formativní funkce výpovědi. Trilogie Holky na vodítku i série lite-
rárních cestopisů pro holky, jak autorka sama označuje knihy počínající titulem 
Básník v  báglu, kladou důraz zvláště na kompozici a  způsob vyprávění, které 
nabízejí jiné vidění problému, nebo mají funkci tematicko-motivické paralely. 
Obě řady knih však graficky různé roviny výpovědi odlišují. 

V Útěku Kryšpína N. jde především o kompoziční řešení, které nabývá po-
vahy mozaiky či kompoziční tříště. Nepůsobí přitom nikterak chaoticky, spíše 
jednotlivými střípky buduje celistvou podobu zvolené problematiky. Text nemá 
výrazné předěly kapitol, podkapitol či grafických značek, nemá graficky odliše-
né pasáže, pouze členění do odstavců pozornému čtenáři naznačí předěl, jinou 
perspektivu, jiný prostor či čas. Vyprávění střídá tři pásma: přítomnost prezen-
tují útržky pátrání po chlapci a ve stejném čase probíhající zážitky prchajícího 
chlapce, do nichž jsou dále umístěny Kryšpínovy reminiscence minulosti. Vy-
právění volí převážně personální hledisko, odpovídající nejlépe vypjatým oka-
mžikům hrdiny na útěku. Podobně se autorský vypravěč střídá s personálním 
hlediskem vyšetřovatele Bárty, který pátrá nejen po chlapci, ale také po příči-
nách jeho zmizení tím, že se snaží odpovědět si na otázku, kdo vlastně Kry-
špín je, a pochopit jej. Jednotlivá pásma často propojuje určitý motiv, oživuje je 
dialog postav a rytmizují vzpomínky příjemné i úsměvné střídané těmi nepří-
jemnými, až dramatickými. Dohromady scény hledajících a hledaného vytvářejí 
plasticky situaci zoufalého šikanovaného chlapce, bezhlavě prchajícího od lidí, 
od neutěšených vztahů, ponižujících konfliktů, ubližování, které vystupňuje ve 
zničení drahých naslouchátek.

Příběh, postupně skládaný ze střípků přítomnosti a zvláště minulosti, z po-
střehů druhých i sebereflexí hrdiny zvýrazňuje Kryšpínovu společenskou pozici. 
Podobně jako hrdinové Hofmanova Útěku je i pro něj příznačná role outside-
ra. Březinová svého handicapovaného hrdinu takříkajíc nešetří. V kolektivu je 
považován za podivína, stojí stranou společných aktivit, nebrání se projevům 
šikany. Ta souvisí nejen s tím, že pro svůj sluchový handicap hůře komunikuje 
a hůře navazuje s druhými kontakt, nemůže s nimi adekvátně sdílet jejich záliby, 
ale také s jeho rodinnou situací. Matka o něj nemá zájem, otec je neznámý, vy-
chovává jej pouze babička. Stigma nechtěného dítěte v něm outsiderství a nízké 
sebevědomí ještě posiluje. Kryšpínovy vzpomínky vyvolávají přesvědčivě líče-
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né a gradačně uspořádané scény šikanování, přesto dává toto pásmo postupně 
víc a víc prostoru těm momentkám, které naopak vyzdvihují silná citová pouta. 
Vztah k „bamince“, jak své babičce chlapec říká, aby vyjádřil, že pro něj zname-
ná nejen babičku, ale skutečně mateřskou bytost, je harmonický a silný. Hrdina 
na útěku si uvědomuje, jakou váhu pro něj má, i když se současně nezbavuje 
bolavých otázek, proč jej matka („mutr“) zavrhla. Také vztah k vietnamské dív-
ce Hang, který má ovšem zcela jiné kvality, v něm vzpomínkami probouzí per-
spektivu dalších společných pozitivních zážitků: společného snění nebo vnímá-
ní hudby. Reminiscence zkušeností s těmi, kdo mu rozumí, pozvolna Kryšpína 
utvrzují v přesvědčení, že útěk není řešením a že je třeba začít u sebe. Prvotní 
cesta do noci, do neznáma se proměňuje v  cestu k  vědomí podstatného. Tím 
podstatným je důvěra baminky a Hang, těch, kterých je sice mnohem méně, než 
lhostejné, laxní, či dokonce agresivní většiny, ale i jejich citové vazby se stávají 
dostatečnou psychickou posilou. Pro vybavované zážitky jsou charakteristické 
spíše každodenní scény. Některé z nich však ústí v nový objev, v novou důležitou 
životní zkušenost. Jen zřídka, za to účinně, se vyprávění uchyluje k vyslovení 
názoru, nebo dokonce životního kréda. Baminka se na Kryšpína zlobí, když se 
od učitele dozví, že si někdy sluchadla záměrně vypíná, protože něco nechce 
poslouchat. Podle ní se mu v tu chvíli handicap hodí, aby se před něčím nepří-
jemným schoval:

„A měl bys už vědět, Kryšo, že před problémy se neutíká. Stejně tě doženou. Ne-
schováš se před nimi vypnutím nějaké páčky. Problémům se musí čelit. Pamatuj si to. 
Čelit!“ (Březinová 2014, s. 78).

Hrdina se útěkem dostává na cestu k nalezení vnitřní síly, s níž bude scho-
pen čelit problémům a atakům okolí. Jeho situace není beznadějná a emoce, kte-
ré se mu vracejí při vzpomínkách na baminku a Hang, v něm probouzejí novou 
touhu žít, objevovat a najít svou cestu, jak být šťastný: 

„Kryšpín v sobě cítí obrovský zmatek. Strach i stud, ale stud je silnější. Slabost 
a sílu, avšak síla v něm podivně roste. Co měl z toho, že se bál? Jen posměch. Takže 
teď to zkusí jinak. Nikdo nemá právo na něj vztáhnout ruku. Ani na jeho brouky ne.“ 
(Březinová 2014, s. 94).

Obdobně, s  menším důrazem, se motiv cesty opakuje v  kritických sebe-
reflexích zejména dospělých, učitelů, vychovatelů, kteří nedokázali hrdinovi 
pomoci adaptovat se lépe v kolektivu zdravých dětí, stejně jako jej nedokázali 
účinně chránit a vnímat jeho specifické potřeby. Výsledkem je naléhavý a kritic-
ky laděný obraz nelehkého dospívání v podmínkách nízké empatie okolí, malé-
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ho zájmu o jeho adaptaci v prostředí zdravých. Postavy dospělých si uvědomují 
míru své zodpovědnosti za jeho situaci, která mohla skončit tragicky. Próza nic-
méně nemoralizuje, nehledá adekvátní řešení a nápravu v chování druhých. Její 
hrdina prožívá důležitý osobnostní růst, vnitřní proměnu, k níž dospěl vlastními 
silami a přispěním silného citového pouta k blízkým.

Lze souhlasit s názorem recenzentky Mileny Šubrtové, že „knížka má šanci 
oslovit nejen čtenáře od devíti let, jimž je primárně adresována. Březinové se 
podařilo napsat živý příběh, rytmizovaný hrdinovým zbrklým úprkem nočním 
lesem se zrádnými soutěskami. Na jeho konci je sice pád do strže, ale také sví-
tání.“ (Šubrtová 2015). Zdá se, že se staršími čtenáři próza počítá přinejmenším 
ve stejné míře jako s těmi, kterým je jako Kryšpínovi jedenáct. Zvláště oni jsou 
schopni docenit náročnější umělecké prostředky i  společensky závažné téma 
zpracované po způsobu napínavé, dobrodružné četby.

6 Pojetí handicapu v prózách Ivony Březinové 

Obě knihy Ivony Březinové jsou dokladem toho, jak téma handicapu vnímá 
dnešní společnost. Jeho interpretace směřuje k přirozenému akceptování a re-
flektování v duchu otevřené společnosti a rovných příležitostí.

Handicap v  knize pro mladší není líčen jako problém, ale na pozadí vzá-
jemně přínosných vztahů. Není zde primárně podán obraz prospěšných a po-
máhajících ve vztahu zdravých k handicapovaným, ale vnímáme rovnocennost 
a partnerství. Handicap neznamená, že by byl člověk nějak limitován ve svém 
vztahu k druhým, může jim být vždy prospěšný a pomáhat jim. Situace Julina je 
líčena způsobem adekvátním jeho situaci, nikoli však jako sled obtíží a problé-
mů, které jako handicapovaný musí řešit. Je přirozenou a přijatou součástí svého 
životního prostoru, domova, školy, vrstevníků, aniž by na sebe pro svůj vozíček 
chtěl strhávat pozornost.

Obě knihy také nabízejí otevřený pohled na handicap. Neztrácí se sice zřetel 
gnozeologický a instruktážní (v knize Kluk a pes), ale primární je u obou výpo-
vědí důraz na myšlenkovou rovinu. Důležitější než vnímat samotný handicap 
je uvědomit si Julinovu potřebu realizovat se. Myšlenka handicapu se přeta-
vuje v obecně platnou vizi nalezení životní cesty, prostoru pro svou realizaci, 
díky níž bude člověk šťastný. Aby své dětství vnímal jako šťastné, nepotřebuje 
primárně být zdravý, spíše musí najít způsob, jak být šťastný za všech okolností. 
Také v Útěku Kryšpína N. se objevuje motiv možné seberealizace, způsobu být 
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šťastný i bez dobrého sluchu. Hrdina objevuje svět hudby, rytmu bubnů, který 
jej uchvacuje, pro nějž má zvláštní cit. Vytváření rytmických úderů mu přináší 
úlevu i v těžkých chvílích na útěku. Přesto v případě Kryšpína, ve výpovědi pro 
vyzrálejší, dospívající čtenáře, je výrazněji vyzdvižena potřeba duševní rovno-
váhy a psychické odolnosti. V popředí stojí myšlenka najít vůbec sám sebe, svou 
vnitřní sílu, díky níž je člověk schopen překonávat nejrůznější problémy, které 
mu život přinese.

Prózy Ivony Březinové tedy vhodně zúročují čtenářovu potřebu silného, 
atraktivního příběhu se společensky závažnou problematikou. Výsledné výpo-
vědi nekladou tak velký důraz na limity hrdinů, hledají u čtenářů spíše porozu-
mění obecně lidským (dětským) pohnutkám, a představu zdravých a handicapo-
vaných tak významně sbližují. 

Je potřeba upozornit, že zájem autorky o téma handicapu neutuchá. Poměr-
ně nedávno objevila českým dětským čtenářům svět autistických dětí. Kniha 
Řvi potichu, brácho (2016) má ambice ilustrovat soužití matky a sestry s dospí-
vajícím autistou. Podrobně, momentkami dramatickými, ale někdy i úlevnými, 
zaznamenává specifický vztah chlapce k jeho okolí a pomocí další postavy ješ-
tě otevírá poznání, jak vnímá svět chlapec s  menším autistickým postižením 
(s Aspergerovým syndromem). Práci vydalo nové nakladatelství Pasparta, které 
se mimo jiné zaměřuje na beletrii, popularizující příručky i odbornou literaturu 
s tematikou člověka (dítěte) s poruchou autistického spektra.  

7 Obraz limitů v dalších žánrech dětské literatury

Motivika znevýhodněného jedince v  soudobém světě nachází své místo 
i v dalších žánrech literatury pro děti a mládež. Větší část knižní produkce, která 
obraz handicapu otevírá, má zřetelné ambice noeticko-formativní, zmocňuje se 
nejrůznějších problémových okruhů světa dítěte i dospělých. Mnohem méně za-
tím daná motivika nalézá své místo v textech primárně relaxačních, zábavných. 
Syžet těchto prací již na obraze handicapu většinou nestaví, jeho přítomnost 
potvrzuje postoj vědomého a  jednoznačného akceptování, není nahlížen pro-
blematicky, dílčí poznatek o něm se nabízí spíše mimoděk.

Zde je potřeba odhlédnout od české literární tvorby a z novější slovenské 
produkce upozornit na tituly o dvojici děvčátek Mimi a Líze, nevidomého a zdra-
vého dítěte (Mimi a Líza, Mimi a Líza 2, čes. 2017), s nimiž se záhy seznamují 
také čeští čtenáři. Pojetím postav a výchozí situace stojí v blízkosti realistické 
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prózy. Jejich fantazijní dobrodružství v prostředí domova a zajímavých sousedů 
prostředkují pro malé dítě podstatnou hravost a zážitkovost, nicméně se nezba-
vují ani záměru drobně se dotýkat toho, jaké je to být nevidomý. Převažují však 
scény, v nichž podobizny dívek nabývají především ryze dětských rysů, příznač-
ných bez ohledu na jakékoliv zdravotní limity, a proto lze za primární funkci 
titulů považovat především tu relaxační, zábavnou. Jestliže se příběhy zastaví 
nad otázkou limitů nevidomé dívky, možností jí být prospěšný a přispět k tomu, 
aby se cítila šťastná, pak vytvářejí povzbuzující vizi dětského přátelství, věrné 
kamarádky, která nalézá zajímavá, dětsky spontánní řešení. A stejně tak obraz 
nevidomé Mimi vyznívá v každém směru povzbudivě, příběhy jí dávají svou zá-
pletkou často prostor vyniknout, ukázat své skryté kvality, díky nimž obě dívky 
mnohé napínavé momenty překlenou. Pohádkové příběhy děvčátek se brzy do-
čkaly také animované podoby a zdá se, že právě formát animovaného seriálu, 
který předpokládá jinou podobu recepce, staví oproti knize handicap více do 
popředí. Upozorňuje na něj v typizovaném incipitu pohádek, klade tak na tento 
motivický prvek v moderní pohádce větší důraz a usiluje vnímat jej výrazněji 
jako estetické ozvláštnění. 

Česká autorská pohádka prezentuje drobně motiv handicapu volnou 
sérií o  jezevci Chrujdovi autora Petra Stančíka, tedy staví na potenciálu 
antropomorfizovaného zvířecího světa. Každý drobný příběh Chrujdy a dalších 
zvířat z  lesa Habřince zprostředkovává obrázková kniha menšího formátu 
s ilustracemi Lucie Dvořákové. Ve dvou dílech se objevuje také postava sůvičky 
Stáni. V titulu Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič (2015) je 
stručně uvedena její situace, která osvětluje i specifičnost jejího vzezření:  „Stá-
ně v dětství po křivici ochrnula křidélka, a tak mohla létat jen v balónkovém křesle. 
Zato byla hrozně chytrá, nejchytřejší v  celém Habřinci, a  možná i  na celém svě-
tě.“ (Stančík 2015). V samotném příběhu už handicap roli nehraje, vyprávění se 
k němu nevrací. Sůvička má pro své okolí, zvláště pro Chrujdu, svou důležitost 
a cenu díky svým kvalitám, pomáhá hrdinovi vymyslet plány strojů, pomáhá mu 
řešit nastalé obtíže. Přesto si editoři knihy nenechali zajímavý a stále neběžný 
motiv takříkajíc proklouznout prsty. Do jisté míry z něj dělají marketingový tah, 
protože na postavu Stáni, která přeci jen není hlavní figurou příběhu, upozorňu-
je anotace z přebalu knihy. Pod obrázkem sůvičky v balónkovém křesle čteme: 
„Nové dobrodružství jezevce Chrujdy a jeho přátel z lesa Habřince přináší malým 
čtenářům nejen zábavu, ale také poučení – i tělesně znevýhodněné bytosti jsou velmi 
přínosnými členy společnosti. To, že bystrá vozíčkářka sůvička Stáňa (která nám 
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tolik připomíná Stevena Hawkinga) sestrojí s Chrujdou tajemný urychlovač částic, 
by nás ještě tolik nevyvedlo z míry, ale ona je schopná z něj pak sestavit i poma-
lič!“ (Meander 2015). Povaha tohoto paratextu sice upozorňuje na přínos díla ve 
vztahu k dětem, nicméně zřetelně apeluje na dospělého čtenáře (i srovnáním se 
známým vědcem), potenciálního kupujícího či zprostředkovatele knihy dětem. 
Oproti Stančíkovu vyprávění posouvá do popředí jinou myšlenku, vnucuje jako 
primární právě pozornost k handicapu a jeho přijetí druhými. Samotný příběh 
však na handicapu nestaví, reflektuje handicapovanou postavu jako samozřej-
mou součást v tomto případě zvířecího společenství. 

Přítomnost motivu určitého limitu koresponduje mnohem více s myšlenko-
vým konceptem autorova fikčního světa. Dotváří typologickou pestrost postav 
zobrazovaného prostředí, podílí se na posílení příznaků jedinečnosti postav, 
která je přínosem pro dobrou orientaci malých dětí v  příběhu. Zvláště cenný 
je tento prvek v  konceptu pohádkové série, která počítá s  návratností postav 
a jejich ustálenou recepci. Stančíkovi jde o vytvoření pohádkového prostoru za-
plněného zajímavými a jasně odlišenými typy postav, o vytvoření zdůvěrnělého 
prostředí se známými protagonisty, kteří se budou v dalších dílech ke čtenářům 
vracet. Pozvolna buduje pohádkovou fikci seriálového typu, která je na výrazných 
postavách založena. Kromě jiných obyvatel lesa Habřince přichází znovu na scé-
nu tedy i sůvička Stáňa v dalším příběhu Jezevec Chrujda dobývá vesmír (2017). 
Má zde obdobnou roli jako v předchozí knize, respektive ji novým příběhem po-
tvrzuje. Opět se projeví její chytrost a schopnosti, když postaví kosmickou loď, 
díky níž se Chrujda stává prvním kosmonautem z lesa ve vesmíru. Pohádková 
vyprávění slovenských autorek a českého autora dokládají sice shodně primárně 
zábavnou funkci ve čtenářství malých dětí (a jejich rodičů), současně však pou-
kazují na skutečnost, že přítomnost sledovaného motivu může korespondovat 
s různorodým autorským přístupem k žánru, k povaze i záměru výpovědi.

Také žánr fantasy specificky motiv handicapu využívá. Současná autorka 
Eva Prchalová jej zpřítomňuje ve své fantasy pro mládež Cesta svatým Vít-ahem 
(2013). Ani zde nestojí v centru pozornosti vypravěče, jeho smysl se spíše váže 
k strukturování fantazijního prostoru. Ten je modelován v duchu představ a tu-
žeb jeho uživatelů, na základě psychických projekcí aktérů. Dětští, dospívající 
i dospělí protagonisté se za jistých okolností spouštějí běžným domovním vý-
tahem kamsi do hlubin, kde jednak zažívají nečekané, neběžné situace, jednak 
se někteří oprošťují od svých zdravotních limitů: nevidomá dívka vidí, neslyšící 
soused slyší a navíc nehodlá opustit krajinu, po které vždy toužil. Obraz handi-
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capovaných hrdinů tedy napomáhá výraznějšímu vymezení fantazijního pro-
středí vůči reálnému světu. Zároveň tento prvek koresponduje s víceméně tra-
dičními postupy tohoto „lewisovského“ typu fantasy literatury (Zachová 2004).

Kniha přináší řadu zajímavých dějových momentů, překvapivých tematic-
kých souvislostí, prostor příběhu kromě fantazijního propojuje představu sou-
časné Prahy s Prahou magickou a historickou. Motiv handicapovaných hrdinů 
v záplavě dalších motivů může ze zorného úhlu čtenáře vypadnout. Syžet navíc 
tematické podněty někdy jen naznačuje, málo je rozvíjí, nepointuje je, nebo je 
zkrátka ztrácí, a tak ve fantazijním příběhu, který by měl stavět na určité logické 
soustavě vztahů a  motivů, zůstávají jakési nedořešené otázky a  dějové prvky 
spíše nezáměrně nedotvořené. Přesto jde o invenční námět, dynamicky rozvíje-
ný a pro mladé čtenáře překvapivý. 

Fantazijní pojetí příběhu si vytváří přeci jen odlišný vztah k obrazu handi-
capu. Jeho intence není prvotně porozumět mu, přijmout jej a uvědomit si určité 
mody adekvátního přístupu. Ať už jde o autorskou pohádku nebo fantasy, motiv 
jakéhokoli znevýhodnění má především funkci ozvláštnění. Podporuje spíše es-
tetický účinek výpovědi, která volí tyto umělecké prostředky stále ještě u větši-
ny čtenářů (zvláště dětských) recipované jako neběžné, zvláštní, v příběhu ne-
čekané. Z tohoto efektu těží zajímavost příběhu, který se tak vymyká tradičnímu 
tematicko-motivickému výběru a chce snad více oživit danou žánrovou oblast.

Závěr

Obraz handicapu se prosazuje v různých žánrových oblastech dětské lite-
ratury. Ve svém apelativním, formativním, etickém, instruktážním, informativ-
ním a dalším recepčním potenciálu bude mít největší význam pro čtenáře jako 
součást realistického příběhu s věkově rovnocenným protagonistou. Pozvolna 
si nachází místo i ve výpovědích jiných žánrových ladění. I to je cenné zjiště-
ní, které v představě dítěte nezáměrně, implicitně participuje na poznatku, že 
životní limity, handicap k obrazu lidské společnosti patří, jsou jeho přiznanou 
součástí. Daný poznatek pak vyžaduje rovněž od dítěte jako člena této společ-
nosti zaujmout určitý postoj. K jeho adekvátní povaze přispívá v nemalé míře li-
terární zpodobení, z něhož je v každém z uvedených autorských přístupů zřejmá 
zodpovědnost a povahou recepce daná srozumitelnost.

Literární zpodobení handicapu, možných životních limitů předpokládající 
intencionálního dětského a  dospívajícího adresáta demonstruje jeden z  ele-
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mentárních funkcí této oblasti umění. Ozřejmuje, proč by kniha, obraz, pří-
běh měly spolutvořit svět dítěte. Zvláště pro recipienty, kteří se ve světě teprve 
učí orientovat a mají věkem daný, zúžený rozsah zkušeností s ním, funguje ve 
smyslu potřebné kompenzace, jak v rovině poznávací, tak esteticko-zážitkové. 
V neposlední řadě právě toto téma zviditelňuje etickou rovinu literatury, klade 
důraz na hodnoty a mody chování, které jej samotné přesahují směrem k obecně 
platné, eticky čisté zkušenosti se světem. Rovněž tematizace životních limitů 
přispívá k jejich přirozenému přijetí, či potvrzení u mladých recipientů. Literár-
ní tvorba posledních let navazuje na předchozí dekády, ve kterých vznikají nejen 
práce nahlížející handicap zvenčí, ale rovněž díla s menší či větší autenticitou 
a dokumentárností, danou specifickou optikou handicapovaného autora. Díky 
tomu se v literárním obraze handicapu vytváří „pluralita optik, která se stává 
potřebným stimulem k dalším úvahám o fikční realitě literárního díla, či podně-
tem k rozšíření sociálních a personálních kompetencí a k nápodobě“ (Šubrtová 
2012, s. 148). I tímto způsobem se formuje potenciál reflexe vztahu k handica-
povaným a péče o ně, které by měly v souhlase se současnou psychologií být 
takové, aby jim umožnily „optimální rozvoj a uplatnění bez ohledu na postižení, 
aby se konec konců postižení stalo pouze jednou z charakteristik jedince a to 
možná ne tou nejdůležitější“ (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech 1999, s. 225).
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