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HANDICAPOVANÝ HRDINA V ČESKÉ LITERATUŘE PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ: STEREOTYPY A INOVACE
The handicapped protagonist in Czech literature for children and 
youth: the stereotypes and innovative features

Milena ŠUBRTOVÁ

Abstrakt
Literatura pro děti a mládež zobrazující handicap je v českém literárním kontextu čet-
něji zastoupena od počátku 20. století. Koncepce handicapovaného hrdiny věrně zrcad-
lila společenské postoje k handicapu, a to včetně jeho dočasné tabuizace ve druhé polo-
vině 20. století. Studie po krátké literárněhistorické sumarizaci zaměřuje pozornost na 
českou literaturu s tematikou handicapu od 90. let 20. století do současnosti. Předsta-
vuje tři hlavní proudy této literatury (návodné příběhy, autentická vyprávění, lyrizující 
ztvárnění handicapu) a zamýšlí se nad zastoupením sociálního a personálního aspektu 
v těchto narativech, nad stereotypy a inovativními prvky ve ztvárnění handicapovaného 
hrdiny i nad negativní hierarchizací společnosti, k níž paradoxně může literatura s te-
matikou handicapu přispívat.

Klíčová slova: česká literatura pro děti a  mládež, handicapovaný hrdina, stereotyp 
a inovace

Abstract
Literature for children and youth depicting handicap has been more commonly seen 
in the context of Czech literature since the beginning of the 20th century. The concept 
of handicapped protagonist closely mirrored the attitude of the society towards hand-
icapped, including its temporary taboo period in the second half of the 20th century. 
After a brief literary-historical summary, the study focuses on Czech literature, which 
deals with the topic of handicap since 1990s. It presents the three main streams of this 
literature (educational-instructional stories, authentic stories and lyrical approach to 
handicap) and analyses the representation of social and personal aspect in these stories, 
the stereotypes and innovative features in the portrayal of the handicapped and also 
looks at negative aspect of the hierarchy in the society, which paradoxically might be 
fortified by the literature with handicap topic.

Key words: Czech literature for children and youth, handicapped protagonist, stereo-
types and innovative features

1 Jinakost či handicap?

Literární zobrazení tělesné a mentální jinakosti v literatuře pro děti a mlá-
dež vyžaduje citlivý přístup k afektivně náročnému tématu, nemenší vnímavost 
si ovšem nárokuje i literárněkritická a literárněhistorická reflexe tohoto umě-
leckého ztvárnění. Uvažujeme-li o  problematice handicapu a  handicapované 
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postavy v literatuře pro děti a mládež, je zapotřebí nejdříve vymezit samotný 
pojem handicap v tomto kontextu. V různých společenskovědních disciplínách 
a sférách sociální práce se totiž chápání tohoto historicky proměnlivého pojmu 
liší, často i v návaznosti na kontext lékařské diagnostiky. V českém odborném 
i  laickém diskurzu začal být pojem handicap plošněji používán po roce 1989 
a jako anglicismus byl zbaven negativně zabarvené afektivity (obzvláště ve srov-
nání s dříve užívanými termíny invalidita, vada či postižení). Rychlé zdomácně-
ní termínu odráží i skutečnost, že dnes je přípustná rovněž varianta „hendikep“ 
s počeštěným pravopisem.1

Handicap, ve smyslu nevýhody či nerovnosti podmínek, se často odvozuje 
od postižení. Pojetí handicapu coby nepříznivé sociální situace člověka v důsled-
ku postižení kritizuje Kateřina Kolářová. Stávající definice postižení a handica-
pu považuje za nebezpečné ideologické konstrukty. Preferuje pojem „jinakost“, 
který se obejde bez kauzálního propojení s postižením a odkazuje k existenci 
určité normality, jejíž platnost je jen zdánlivě univerzální (Kolářová 2013, s. 42). 
Jakkoliv lze uvedené výhrady k pojmu handicap akceptovat, v následujících úva-
hách o literatuře pro děti a mládež setrváme u pojmu „handicap“ ve významu 
zdravotního (a následně sociálního) znevýhodnění a „handicapovaný hrdina“, 
neboť „jinakost“ jako moderní pojem užívaný v různých sociálních konceptech 
by bylo nutné průběžně specifikovat v jeho různých modalitách a nadto hrani-
ce mezi normalitou a jinakostí nejsou u dětí pevně dány, neustále se posouvají 
a zpřesňují v návaznosti na proces dospívání a sebeuvědomění.

Kateřina Kolářová upozorňuje na to, že je a bude složité proměnit způsoby 
nahlížení na tělesnou či mentální jinakost a zbavit ji příznaku „postižení“, ne-
boť „i zdánlivě pozitivní hodnocení totiž utvrzují a reprodukují stigma alterity“ 
(Kolářová 2013, s. 14). Jak se tedy vyhnout posilování negativních stereotypů 
a utváření nových, byť pozitivních stereotypů, které ve výsledku opět povedou 
ke stigmatizaci a k vyčleňování? Jisté řešení představuje přístup rozvíjejících se 
disability studies, které na tělesnou a mentální jinakost nahlížejí v různých kon-
textech a odhalují, jak jejich užívané definice a konvencionalizované obrazy na-
bývají podoby ideologických konstruktů, které směřují k nežádoucí diferenciaci 
a  hierarchizaci společnosti. Literatura pro děti a  mládež s  tematikou jinakos-
ti může výrazně napomoci změnit uvažování dorůstající generace. Máme však 
k dispozici umělecky hodnotná literární díla, která by tuto úlohu dokázala splnit?

1 Vzhledem k tomu, že pojem „handicap“ používám v provázanosti s kontextem 90. let 
a prvního desetiletí 21. století, přikláním se k nepočeštěné variantě.
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2 Handicapovaný hrdina v české literatuře pro děti a mládež

Handicapovaný hrdina se v literatuře pro děti a mládež objevoval již od je-
jích počátků a zrcadlil postoj společnosti k handicapu a handicapovaným. V čes-
ké literatuře pro děti a mládež nárůst děl s  touto tematikou zaznamenáváme 
od počátku 20. století. V této době vznikla řada specializovaných zařízení pro 
handicapované a díky nim handicapované děti sice získaly kvalitnější lékařskou 
a pedagogickou péči, ale zároveň byly do jisté míry izolovány v komunitě handi-
capovaných. V literárním ztvárnění nalezla jejich sociální pozice odraz v podo-
bě postav „šťastných ubožáků“, kteří se snažili svůj handicap překonat, ovšem 
stále zůstávali jakýmisi dlužníky společnosti, jež jim to umožnila. V duchu tzv. 
pedagogického realismu byla povaha handicapu zobrazována až s naturalistic-
kou podrobností a prózy ústily v etický apel i citový nátlak. Příkladem takovéto 
martyrizace handicapu může být povídka Jana Petruse Blbeček (1917, v dalších 
vydáních přepracováno pod názvem Příběh pasáčka Jury, 1933). Její hrdina je 
mentálně retardovaný v důsledku genetické zátěže a degenerativního působení 
alkoholu. Vesnické společenství bohatých sedláků sice zajistí chlapci základní 
biologické potřeby výměnou za jeho levnou pracovní sílu, ale je neustále proná-
sledován opovržením, nepochopením. Krutý výsměch ho stíhá i po jeho tragické 
smrti, při níž se obětuje, aby zachránil tonoucí zvířata. Chlapcova smrt je vlast-
ně šťastným vysvobozením z věčného koloběhu utrpení.2

Teprve po první světové válce se začaly vynořovat prózy psané přímo z per-
spektivy handicapovaných. Některé z nich již představovaly nový typ handica-
povaného hrdiny, který obdivuhodně překonává své znevýhodnění, a vyzněním 
se tak řadily po bok knih zachycujících cestu k životnímu úspěchu jako odraz 
vlny biograficky a autobiograficky orientované literatury inspirované populár-
ním dílem americké prozaičky Sarah Boltonové o americkém selfmademanství.3 
Neobvyklou otevřeností, která přispěla k deromantizaci handicapu, a kritikou 
sociálního vyloučení se vyznačovaly prózy Ludmily Durdíkové, blízké spolu-

2 Podrobnější analýza literatury s danou tematikou viz ŠUBRTOVÁ, M., 2012. Tematika 
handicapu v  české literatuře pro děti a  mládež první poloviny 20. století. In:  
N. SIEGLOVÁ a J. Zítková, eds. Otázky komunikace a  téma handicapu se zřetelem 
k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, s. 129 – 
137, ISBN 978-80-210-6053-1.

3 Kniha Sarah Boltonové Chudí hoši, kteří se proslavili byla v českém překladu vydána 
již v  roce 1909. Její název s  narážkou na sociální handicap pak parafrázoval Jan 
Herben pro životopis T. G. Masaryka Chudý chlapec, který se proslavil (1928), jenž byl 
adresován mládeži.
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pracovnice pedagoga Františka Bakuleho.4 Z  okruhu Bakulovy družiny vzešly 
také autobiograficky motivované knížky Františka Filipa, známého jako Bezruký 
Frantík, v nichž líčil svou nelehkou cestu k zapojení se do běžného života spo-
lečnosti, kterou korunovaly i podnikatelské úspěchy.

Po druhé světové válce bylo téma handicapu odsunuto na vedlejší kolej, ne-
boť nekorespondovalo se schematickou emblematikou šťastného dětství smě-
řujícího k lepším zítřkům. Pokud přece jenom postava handicapovaného hrdiny 
do literatury pronikla, jednalo se spíše o dočasné fyzické omezení, které plnilo 
funkci životní zkoušky a časem pominulo, aniž by se od něj odvíjely další otáz-
ky či problémy. Přes proklamované rovnostářství docházelo v období reálného 
socialismu k separaci a kategorizaci handicapovaných, a to mnohdy paradoxně 
právě ve snaze zajistit jim životní standard srovnatelný s ostatní populací. Ex-
kluze byla důsledkem i projevem totalitární sítě sociální kontroly a umělecká 
literatura pro děti na ni reagovala mlčením, neexistovala čtenářská ani nakla-
datelská poptávka po dílech s  touto tematikou. Ojedinělými byly ve své době 
romány Hany Pražákové Výsostné území (1976) a  Návrat z  vánočních prázdnin 
(1983), v nichž se handicapovaní hrdinové potýkají se zraňujícími a sobeckými 
předsudky okolí.5

Teprve po společenských změnách po roce 1989, kdy došlo k prolomení řady 
tematických tabu v literatuře pro děti a mládež, je opět handicapovaný hrdina 
přítomen v intencionální literatuře pro děti a mládež. V 90. letech byla tematika 
handicapu zpracovávána převážně s osvětovými záměry a začala se profilovat li-
teratura návodného a instruktážního typu, která seznamovala dětské (i dospělé) 
recipienty s různými typy zdravotního znevýhodnění a skýtala návod, jak k han-

4 Ludmila Durdíková, provdaná Faucher, se po svém odchodu do Francie v roce 1933 
stala spoluzakladatelkou a autorkou významné edice Père Castor. Zde vycházela díla 
ovlivněná reformní pedagogikou a  využívaná i  v  práci s  handicapovanými dětmi. 
Ve Francii je dodnes reeditována a oceňována i autorčina předválečná tvorba, která 
vznikala ještě v Československu. Podrobněji o životě a tvorbě autorky viz ŠUBRTOVÁ, 
M., 2010. Ludmila Durdíková-Faucher. Česká autorka spoluzakladatelkou moderní 
ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež. In: JUNGMANNOVÁ L. 
ed. Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Akropolis, s. 175 – 183, ISBN 978-80-
87481-00-4.

5 Podrobněji ke sledované problematice viz ŠUBRTOVÁ, M., 2012. Tematika handicapu 
v české literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. 
In: SIEGLOVÁ N. a J. ZÍTKOVÁ, eds. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem 
k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 – 
154, ISBN 978-80-210-6053-1.
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dicapovaným přistupovat. V této souvislosti lze zmínit například pentalogii Evy 
Bernardinové o Blance, v níž autorka sleduje hrdinku od období jejího dospívání 
až po dospělost (Blanka, obyčejná holka, 1993; Blanko, usmívej se, 1994; Blanko, 
představ si, 1995; Ahoj, Blanko! 1998; Blanka a Jirka, 2003) a nechává ji opako-
vaně na různých úrovních vstupovat do kontaktu s mentálně handicapovanými 
dětmi a těmi, kteří o ně pečují. Próza Evy Bernardinové Ahoj, bráško (2004), při-
bližující význam rané péče pro bezradnou rodinu s nevidomým dítětem, vznikla 
rovněž v 90. letech. Její opožděné vydání text již poněkud zbavilo aktuálnosti 
a bylo dokladem toho, jak se v průběhu jednoho desetiletí změnilo povědomí 
o handicapu. 

Za průkopnický lze považovat román Martiny Drijverové Domov pro Marťany 
(1998), v němž autorka postavila do centra pozornosti postavu dítěte s Downo-
vým syndromem. Z perspektivy dětské vypravěčky, jíž je desetiletá Michaela, se 
dětský čtenář přiměřeně realistickým a přitom emočně zainteresovaným způ-
sobem seznamuje s  podstatou Downova syndromu a  s  každodenními problé-
my rodiny, v níž dítě s Downovým syndromem vyrůstá. Michaelin mladší bratr 
Martin žije v láskyplném prostředí, které se snaží chlapcovu osobnost co nejvíce 
rozvíjet, nicméně není ušetřen ponižujících a zraňujících reakcí okolí. Podsta-
ta handicapu je přiblížena věcně, ale také metaforicky, prostřednictvím slovní 
hříčky s chlapcovým jménem – jako kdyby byl Marťan, který přichází z jiné pla-
nety a jemuž se, navzdory komplikovanému porozumění, snažíme vyjít vstříc.

Ivona Březinová začala systematicky zpracovávat téma handicapu v  pró-
zách určených pro mladší čtenáře. Problematiku Alzheimerovy choroby přiblí-
žila v knize Lentilka pro dědu Edu (2006); dětského hrdinu upoutaného na vo-
zík a specifika výcviku asistenčních psů představila v novele Kluk a pes (2011); 
chlapce s těžkou nedoslýchavostí zobrazila v próze Útěk Kryšpína N. (2014). Za-
tímco v próze Lentilka pro dědu Edu bylo neskrývaným cílem seznámit dětské 
čtenáře s projevy Alzheimerovy choroby, jejíž příznaky jsou líčeny s humorem, 
který střídá upřímná realističnost, v ostatních prózách se autorka soustředila 
nikoliv na handicap samotný, ale na to, jak determinuje identitu a život handi-
capovaných dětí. 

V próze Kluk a pes se střídají dvě vypravěčská pásma. Pohled na handicap 
je tu zachycen z  personální perspektivy Julina, kterého progresivní svalové 
onemocnění (jež Březinová nijak nespecifikuje) odkázalo na invalidní vozík, 
a z přímé perspektivy jeho zvířecího kamaráda, retrívra Césara. Svorníkem této 
paralelní kompozice je motiv školy, neboť César je stejně jako Julin podroben 
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povinné školní docházce: podstupuje výcvik na asistentského psa. Julin se smi-
řuje s perspektivou, že jednou bude zcela odkázán na pomoc druhých, a přijímá 
ji se samozřejmostí, bez znepokojivých otázek. Jediná palčivá otázka, která ho 
trápí a je citlivě zodpovězena, se týká bezvýhradnosti rodičovské lásky. Březi-
nová přistupuje k tématu bez sentimentu či falešného ostychu. Vozík není jen 
kompenzační pomůcka, ale stává se přirozenou rekvizitou dětských her a Julin 
nezažívá žádný pocit vyloučení z dětského kolektivu. Použití „nespolehlivého“ 
zvířecího vypravěče vnáší do textu humor (možná až příliš prvoplánový), ale 
jeho funkčnost spočívá hlavně v  aktivizaci dětského čtenáře a  ve zdůraznění 
etického poselství příběhu. César, s jehož perspektivou se dětský recipient může 
ztotožnit, totiž musí vyvinout veliké úsilí i sebezapření, aby mohl své roli asis-
tentského psa zodpovědně dostát; je to především on, kdo musí překonat řadu 
překážek. Březinová ve snaze ukázat různé způsoby vyrovnávání se s handica-
pem uvádí prostřednictvím asistenčního psa do příběhu i  postavu nevidomé 
dívky, bohužel se však nevěnuje jejímu propracování, takže tato snaha o infor-
mační vyváženost prózu jen poškozuje.

Útěk Kryšpína N. je jednou z prvních českých próz pro děti, jejíž hrdina je 
sluchově handicapovaný. Březinová i v tomto případě zvolila paralelní kompo-
ziční princip s personálními vypravěčskými promluvami. Zatímco jedenáctiletý 
Kryšpín prchá nočním lesem z chaty, kde měl být na škole v přírodě, a v hlavě si 
promítá důležité okamžiky svého života, vychovatelé po jeho útěku zalarmovali 
policii, která zahájila výslechy pedagogického personálu a Kryšpínových spolu-
žáků. Z personálních výpovědí utíkajícího Kryšpína, jeho vyučujících a vyšet-
řujícího policisty se tak postupně rodí obraz chlapce smířeného s outsiderskou 
pozicí. Ta je určena nejen jeho zdravotním handicapem, ale celkovou sociální 
situací počínaje neobvyklým jménem, které je záminkou pro hanlivé přezdív-
ky, a konče rodinnou situací. Březinová svého hrdinu vystavila hned několika 
znevýhodněním: nedoslýchavého Kryšpína se zřekla nezralá matka, chlapce 
vychovává s velmi skromným rodinným rozpočtem pouze babička. Kryšpín se 
stává obětí šikany a teprve v průběhu nočního útěku v něm roste síla postavit 
se agresorům. 

Romány Řvi potichu, brácho (2016) o autistickém chlapci a www.bez-bot.cz 
(2018) o patnáctiletém hochovi, který se musí vyrovnat s poúrazovou amputací 
obou dolních končetin, adresovala Ivona Březinová již dospívajícím čtenářům.  

Výzva, kterou čtrnáctiletá Pamela apostrofuje v  titulu knížky Řvi potichu, 
brácho své dvojče Jeremiáše, odráží dívčin chápavý a důvěrný vztah k autistic-
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kému bratrovi, a zároveň snahu o bezkonfliktní soužití s nevstřícným okolím. 
Román citlivě upozorňuje na poruchy autistického spektra a pomáhá prolamo-
vat mýty, které v souvislosti s autismem mezi lidmi panují. Projevy Jeremiášova 
nízkofunkčního autismu vynikají v komparaci se zdravou Pamelou. Ta žije spo-
lečně s maminkou a bratrem v rytmu, určovaném rigiditou Jeremiášových auti-
stických stereotypů a  pohybem vynucených stěhování, zapříčiněných okolím, 
jež nedokáže sousedství autistického chlapce tolerovat. Autorka dobře zvolila 
narační strategii, když nechala personálního vypravěče, aby z  Pameliny per-
spektivy přibližoval současné dění a projevy Jeremiášova postižení. Vyprávění 
proložila i  Pamelinými vnitřními monology a  retrospektivními ohlédnutími, 
v  nichž dívka bezprostředně reflektuje své rozporuplné pocity. Pamela svého 
bratra miluje, ale soužití s  ním ji vystavuje každodenním těžkým zkouškám 
a nepříjemným situacím. Umístění Jeremiáše, jenž se vzrůstající fyzickou silou 
začíná ohrožovat sebe i své blízké, do stacionáře, není výrazem rezignace rodi-
ny, ale naopak projevem snahy udržet rodinu pohromadě. Březinová však po-
někud nevěrohodně přetížila dějovou linku, když Pamelu nechala zamilovat se 
do spolužáka s Aspergerovým syndromem. Referováním o jiném typu poruchy 
autistického spektra tak sice završila informativní funkci příběhu, ale za cenu 
snížení jeho literární hodnoty.

Název románu o Benjaminovi, který po vážném úraze na lyžích přišel o obě 
nohy, se ozřejmí až v závěrečné kapitole. Benova zpověď začíná probouzením 
z anestezie v nemocnici a čtenář tak společně s protagonistou příběhu, který trpí 
krátkodobým výpadkem paměti, postupně z jeho perspektivy odkrývá násled-
ky i příčinu devastujícího zranění. Ben zpočátku odmítá přijmout realitu, vztek 
střídá apatie a teprve posléze, za vydatné podpory přátel, rodiny a zdravotníků, 
objevuje Ben vlastní potenciál i možnosti, které mu život po amputaci nabízí. 
Březinová pracuje s konvergentním načasováním Benovy akceptace handicapu 
a odhalení jeho příčiny, jíž bylo zbytečné soupeření a hazardování. Edukativní 
rozměr publikace se tím rozšiřuje. Webové stránky, k nimž název knihy odka-
zuje, obsahují ve fikční rovině zprávy o sportovních aktivitách a úspěších Bena 
a dalších handicapovaných sportovců, ve skutečnosti lze na nich objednat zmi-
ňovaný román.

Specifickou skupinu literárních děl s tematikou handicapu představují kníž-
ky, které vznikly z autentické perspektivy handicapovaných autorů. Na počát-
ku 90. let byl posmrtně vydán autobiografický román Jarmily Mourkové Darina 
(1993), líčící úspěšný boj dívky, jež v dětství prodělala obrnu, za právo na vzdělá-
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ní a samostatný život bez ohledu na předsudky a omezení. Stejné téma, ale pod-
statně komplexněji a vyhroceněji, již kvůli povaze handicapu, představuje próza 
Petry Braunové a Leny Pajerové Pozorovatelka (2007). Pod pseudonymem Leny 
Pajerová se skrývá autorka, která je jako kvadruplegik od narození odkázána 
na nepřetržitou asistenční péči. Její autentické zážitky a pocity posloužily Pe-
tře Braunové, která s jejich využitím vystavěla příběh o Natálii. Snaha zobrazit 
problematiku z co nejpestřejšího spektra pohledů neprospěla ve výsledku dějo-
vé lince, neboť některé z postav a motivace jejich jednání zůstaly schematicky 
načrtnuty bez hlubšího psychologického prokreslení a završení. Nejcennější tak 
jsou právě pasáže vyvěrající z autentického náhledu na vlastní fyzický handi-
cap. Natálie má své tělo, které v okolí vzbuzuje soucit, zvědavost, ostych i odpor, 
ráda. Je schopna sebeironie, má zdravé sebevědomí a handicap nepovažuje za 
znevýhodnění; naopak, vnímá v něm příležitost k intenzivnímu rozvíjení zálib, 
které by možná za jiných okolností nemohly v jejím životě zaujmout tak důle-
žité místo. 

Zajímavým příspěvkem k tématu handicapu je rovněž literární tvorba au-
torů s Downovým syndromem. Denisa Střihavková a Jiří Šedý své psaní vnímají 
jako skutečnou literární komunikaci s předpokládaným adresátem, jímž mohou 
být i děti a mládež. Zatímco Střihavková s jistou mírou literární stylizace zachy-
covala vlastní prožitky, Šedý zaujal drobnými prózami, do nichž svou zkušenost 
vtěloval nepřímo. Kupříkladu v souboru Trochu něhy (2000) upozorňuje na osa-
mělost handicapovaných dětí prostřednictvím jednoduchých příběhů s opaku-
jící se syžetovou výstavbou, v níž dětem pomůže navázat pouto se společností 
zvířecí kamarád.6

Od 90. let 20. století je v české literatuře pro děti a mládež přítomno i lyri-
zující ztvárnění handicapu. Iva Procházková v knize Pět minut před večeří (1996) 
sice uvádí na scénu Babetku, která se narodila jako nevidomá, v centru pozor-
nosti však stojí rodinné vztahy, v nichž důležité místo zaujímá tatínek, jenž není 
Babetčiným biologickým otcem. Procházková neusiluje o  lékařsky věrné zpří-
stupnění handicapu, nespecifikuje jeho povahu ani v  harmonizujícím závěru, 

6 Podrobnější analýzy literárních děl autorů s Downovým syndromem viz ŠUBRTOVÁ, 
M., 2004. Obraz handicapovaného hrdiny v české literatuře pro děti a mládež 90. let. 
In: URBANOVÁ, S. a kol., Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. 
století. Olomouc: Votobia, s. 132 – 144. ISBN 80-7220-185-9; ŠUBRTOVÁ, M., 2007. 
Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí. In VÍTKOVÁ, M. a kol., 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, s. 203 – 207. 
ISBN 978-80-7315-163-8.
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v němž úspěšná operace Babetce vrátí zrak. Smyslový handicap je tu zdrojem 
básnického pohledu na svět, v němž Babetce, obklopené milující rodinou a po 
boku tatínka, který se otcovské role ujal z vlastního přesvědčení, nic neschází.7 

Ivan Binar v próze Bibiana píská na prsty (2009) vystavuje dětskou hrdinku 
dvojímu znevýhodnění: po autonehodě, při níž zahynuli dívčini rodiče, zůsta-
la Bibiana na invalidním vozíku. Bibiana vyrůstá u babičky, jejíž živelná dyna-
mičnost (babička jako messengerka rozváží zásilky na rychlé motorce) kontras-
tuje s Bibianinou statičností. O to více však dívka cestuje ve své fantazii a ve 
snech. Nedohraná pohádka v  loutkovém divadle tvoří motivaci pro Bibianino 
snové dobrodružství, v němž nejenom chodí, běhá, ale dokonce létá a závěrem 
se potkává se zesnulými rodiči. Její neohrožený přístup k životu je apelem proti 
nečinnosti a poraženectví. A ačkoliv do Bibianina pohádkového dobrodružství 
prorůstají postavy a prvky z jejího reálného života, naopak to neplatí: Bibiana 
se probouzí a babička ji opět přenáší na vozíček. Závěr však neznamená deziluzi, 
neboť Bibiana je se svým handicapem vyrovnána.

Název prózy Blanky Fišerové O Holčičce s kouzelnýma nohama (2017) je aluzí 
na  žánrovou konvenci pohádky a  posiluje pohádkový aspekt rovněž explicitním 
propojením s  atributem „kouzelný“. Vypravěčská situace opět sleduje pohádko-
vý půdorys: vypravěčka v úvodu odkrývá motivaci svého vyprávění, které se rodí 
z touhy po návrtu do dětství, k mamince. Je to právě maminčin příběh, který se 
chystá předat dál a v souladu s pohádkovým územ se zaklíná pravdivostí svého 
vyprávění, zároveň však přiznává jeho zprostředkovanost. Hrdinka příběhu nemá 
jméno, jeho funkci přebírá apelativum Holčička, které dává postavě zobecňující 
rozměr typický pro pohádky. Holčička onemocní, ochrnou jí nohy a dostává se do 
léčebny, kde podstupuje řadu procedur. Čas, který jako nepohyblivá tráví v posteli, 
si krátí háčkováním punčoch, jimž její fantazie přisoudí kouzelnou moc. Nohy ob-
lečené do punčoch ve snu ožívají, stanou se „lítacími“ a holčička se díky nim vydá-
vá po celém světě hledat ztracené „nožní duše“, aby se opět uzdravila. O svůj dar se 
pak velkoryse dělí i s ostatními dětskými pacientkami, když každé z nich uháčkuje 
pár punčoch symbolizujících schopnost přemisťovat se. Sama podstata handicapu 

7 Iva Procházková uvádí na scénu handicapovanou postavu rovněž v  románu Uzly  
a pomeranče (2011), kde vystupuje lehce mentálně retardovaná sestra protagonisty 
Darka. Vzhledem k  tomu, že jde pouze o  jeden z  mnoha tematických aspektů 
utvářejících syžet románu, nevěnujeme mu zde samostatnou pozornost. Komplexní 
analýzu literární tvorby Ivy Procházkové podala Svatava Urbanová v monografii o Ivě 
Procházkové, viz URBANOVÁ, S. (2012) Dialogy Ivy Procházkové. Ostrava: Ostravská 
univerzita. ISBN 978-80-7464-143-5.
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je tu výrazně poetizována prostřednictvím antropomorfizace. Velká Duše, sídlící 
poblíž srdce, má děti, které jsou zodpovědné za každou část těla. Nožní duše jsou 
zlobivé, Holčičce utečou a strach jim pak brání vrátit se zpět. Handicap je v tomto 
případě záminkou k zobrazení empatické dětské fantazie. 

Ojedinělým způsobem zachytila handicap Markéta Pilátová v krátké povídce 
Suprburgr. Pilátová, jež velmi často tematizuje jinakost v próze pro děti a mládež, 
ji napsala pro soubor Jinde (2016), do něhož na nakladatelskou objednávku sdru-
žení Meta přispělo sedm autorů příběhy o pestrosti světa a pocitech, které v něm 
může zakoušet mladý člověk považovaný za cizince. V povídce Suprburgr je jina-
kost zdvojena. Tělesný handicap je tu nedílnou součástí identity „Suprburgrů“ – 
agilních mužů na vozíku, kteří si na vlakovém nádraží v Buenos Aires otevřeli pro-
sperující stánek s rychlým občerstvením. Bravurně zvládají svoji fyzicky náročnou 
práci, jejich podnik vzkvétá a jsou respektováni okolím.

Povídka je vyprávěna konfesním způsobem z perspektivy dospívajícího chlap-
ce, který nabízí druhý obraz handicapu, neboť sám předstírá invaliditu. Hrdina, 
viditelně se odlišující fyziognomií prozrazující indiánský původ, vzbuzuje na ukra-
deném vozíku smyšlenou historkou soucit cestujících a kromě žebrání mu vozík 
usnadňuje i  drobné kapesní krádeže. Handicap tu nabývá dvou podob. Zatímco 
v  případě „Suprburgrů“ je spojen s  hrdinstvím, úspěšným zdoláváním překážek 
a zaslouženým obdivem, dospívající protagonista nabízí v předstírané roli stere-
otypní pohled na handicapovaného v roli oběti nepříznivého osudu, která je zcela 
odkázána na milosrdenství druhých. Závěr povídky pak s  těmito obrazy pracuje 
subverzním způsobem, neboť „Suprburgrům“ neujde chlapcovo podvádění, roz-
hodnou se podat mu pomocnou ruku a nabídnou mu práci. Jsou to tedy sami han-
dicapovaní, kdo přispějí k  integraci zdravého chlapce do společnosti, v níž „bejt 
Suprburgr“ je vysněnou metou. Podstata a  příčina fyzického handicapu tu není 
nijak blíže specifikována, naopak – o mužích na vozíku kolují neověřené legendy, 
které z nich činí téměř dobrodružné romantické hrdiny. 

Úhrnem lze konstatovat, že téma handicapu se v literatuře pro děti a mládež 
kvantitativně stále více prosazuje a  jeho zpracovávání osciluje mezi důrazem 
kladeným na sociální a personální aspekty handicapu. Nejrovnoměrněji je sociální 
a personální aspekt odrážen literaturou vznikající z autentické pozice, ať už jde  
o prózu autobiografickou či autofikčního charakteru.8

8 Blíže k problematice autenticity a autofikce v literatuře pro děti a mládež viz ŠUBRTOVÁ, M., 
2009. Autenticita, intimita a osobní prožitek v literatuře jako jedna z tendencí polistopadové 
prózy pro děti a mládež. In: NOVÁKOVÁ, L. ed. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. 
Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, s. 67 – 79. ISBN 978-80-904218-3-7.
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3 Stereotypy a inovace ve ztvárnění handicapu

Pavlína Lišovská o  polistopadové literatuře s  tematikou handicapu kon-
statuje: „Život hendikepovaných a jejich soužití se zdravými jedinci však není 
vylíčen s patetickým nádechem, ale realisticky, bez zbytečného emocionálního 
nátlaku na čtenáře“ (Lišovská 2014, s. 156). Toto tvrzení ovšem platí pouze čás-
tečně. V  některých dílech realističnost ve významu věrohodnosti ustupuje ve 
prospěch návodného cíle, v jiných případech je realistické ztvárnění handicapu 
nahrazené metaforou.

Návodné příběhy sledují spíše sociální rozměr handicapu: plní informační 
funkci (referují o příčinách a podstatě handicapu, možnostech jeho kompenza-
ce, nutnosti specifického přístupu k handicapovaným podle typu a míry han-
dicapu) a zobrazují, jak společnost reaguje na handicapované. Tomu odpovídá 
i volba literárních prostředků. Handicapovaná postava je v nich často nahlížena 
z perspektivy autorského vypravěče či z personální perspektivy umožňující jistý 
odstup; případně z pohledu přímého vypravěče, který o ní referuje. Tím ještě 
více vystupuje do popředí sociálně formativní a informační funkce, neboť han-
dicapovaná postava nemá roli subjektu, ale spíš pozorovaného objektu. V někte-
rých případech dochází k literárnímu přeexponování handicapu ve snaze dostát 
naučnému či popularizačnímu záměru (viz například prózy Evy Bernardinové, 
některé z próz Ivony Březinové).

Příběhy, v nichž je handicap lyrizován, se naopak více kloní k personál-
nímu aspektu. Rozvíjejí zejména problematiku handicapu jako vědomě ak-
ceptovanou součást identity, čemuž odpovídá převažující vnitřní fokalizace. 
Metaforické zachycení handicapu akcentující subjektivní prožitky a pocity po-
stavy má samozřejmě také přesah k sociálnímu aspektu, ale důraz se přesou-
vá z funkce informační, typické pro návodné příběhy, na formační. Handicap 
je totiž ve většině próz ukazován jako rys, který přeskupuje pořadí životních 
hodnot a postavu i její okolí obohacuje. Úskalím těchto próz je však jistá ro-
mantizace handicapu.

Uvažujeme-li o  postavách handicapovaných v  české literatuře pro děti 
a mládež, musíme konstatovat, že jejich zobrazení podléhá jistým stereotypům 
a mnohdy se paradoxně právě z jejich aktualizace (nikoliv jejich úplným opuš-
těním či popřením) rodí inovativní pojetí handicapu. Jako příklad mohou sloužit 
tzv. „příběhy o úspěchu“, v nichž handicapovaný navzdory svému znevýhodně-
ní dosáhne vytčeného cíle a získá respekt společnosti. Jiřina Olmrová a Bohu-
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slav Blažek v této souvislosti zmiňují „příběhy o vítězství“, v nichž „strategie 
jednání, které si trpící nebo postižený hrdina zvolil, během příběhu neselhaly“ 
(Blažek, Olmrová 1985, s. 69). Tyto příběhy, vyskytující se již v literatuře první 
poloviny 20. století, se v literatuře 21. století transformují do „příběhů o příleži-
tosti“, kterou handicap skýtá. Natálie alias Pozorovatelka v románu Petry Brau-
nové a Leny Pajerové o svém handicapu explicitně říká: „Dává mi to příležitost 
dělat věci, které bych za jen trochu jiných okolností dělat nemohla. Už jen proto, že 
by mě díky ostatním vůbec nezaujaly“ (Braunová, Pajerová 2007, s. 220). Obdobně 
Ben v románu Ivony Březinové www.bez-bot.cz v okamžiku, kdy svůj handicap 
akceptuje, objevuje zcela nové možnosti seberealizace v  oblasti sportu, kde 
nechce měřit své síly s  handicapovanými, ale se zdravými sportovci. Oběma 
hrdinům je přitom kromě optiky, s níž nevnímají handicap jako omezení, ale 
naopak jako příležitost, společná snaha nenechat se zaškatulkovat a uzavřít do 
komunity handicapovaných. Obdobně je tomu v povídce Markéty Pilátové Supr-
burgr, kde skupina handicapovaných zakládá své podnikání s ohledem na handi-
cap a díky obchodnické zdatnosti propojené s empatií a optimistickým životním 
postojem získává přirozený respekt společnosti. 

Dětští hrdinové próz určených mladším dětem nemají ještě jasně formulova-
ný životní cíl, k němuž by se snažili dospět nikoliv navzdory, ale právě prostřed-
nictvím handicapu, nicméně i v jejich případě je handicap zobrazen jako série díl-
čích životních zkoušek, které úspěšně zdolávají. Stávají se tak vzorem pro okolí, 
které se nemusí potýkat s jejich překážkami. Julin z novely Ivony Březinové Kluk 
a pes rychle přivyká omezené hybnosti a naučí se zacházet s vozíkem; Babetka 
v próze Ivy Procházkové Pět minut před večeří vnímá svět vlastním způsobem  
a „vidí“, ačkoliv je nevidomá; ve skutečnosti nepohyblivá Bibiana z prózy Ivana 
Binara Bibiana píská na prsty přebírá iniciativu za neschopného pohádkového 
Honzu a Holčička s kouzelnýma nohama ze stejnojmenné prózy Blanky Fišerové 
statečně nese svůj dočasný handicap, nalézá cestu k jeho překonání a pomáhá 
v  tom i ostatním. Všechny tyto postavy jsou bezvýhradně kladné, jako kdyby 
svým charakterem měly kompenzovat fyzický či smyslový handicap. Jejich 
jednání a  chování je většinou determinováno pouze handicapem, osobnostní 
rysy jsou potlačeny, nebo redukovány na vlastní vyrovnání se s  handicapem. 
Tím se ovšem komplikuje možnost identifikace s postavou.

Jak „příběhy o příležitosti“, tak tyto „inspirační příběhy“ na první pohled 
ideálně přispívají k respektování jinakosti a stírání rozdílů mezi zdravými a han-
dicapovanými. Ve skutečnosti se však tyto literární obrazy zapojují do hierarchi-
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zace společnosti tím, že se handicapované hrdiny překonávající překážky snaží 
přiblížit ideálu, který představuje zdravý jedinec. Eli Clare, sám handicapovaný, 
upozorňuje na nebezpečí „příběhů o suprmrzákovi“, které právě důrazem klade-
ným na překonávání handicapu posilují nadřazenost nepostiženého těla a mys-
li, neboť mění samotný handicap v symbol inspirace (Clare 1999, podle Kolářová 
2013, s. 217). Clare upozorňuje i na negativní důsledky léčby či péče o handi-
capované, protože ta implikuje existenci nedokonalosti, poškození, nutnost 
nápravy, což ve výsledku opět potvrzuje negativní vnímání handicapovaných  
(a jejich následnou institucionální separaci, nízké sebevědomí atd.). Je zajímavé, 
že obdobné postoje zastával již na počátku 20. století pedagog František Baku-
le, který se snažil uchránit své handicapované svěřence invazivních lékařských 
zákroků a podporoval je v tom, aby se naučili zacházet s vlastním potenciálem. 

Eli Clare požaduje, aby dominantní příběh o „postižení“ vyprávěl o diskri-
minaci postižených (Clare 1999, podle Kolářová 2013, s. 217). Tomuto zadání 
v české literatuře nejlépe odpovídá próza Martiny Drijverové Domov pro Mar-
ťany, Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. a Řvi potichu, brácho. Drijverová nazí-
rá Martina s Downovým syndromem z přímého pohledu jeho desetileté sestry, 
která bratra přijímá s  láskou takového, jaký je, což však neznamená, že jejich 
vztah je idylický. Oddálená prezentace Martinovy postavy až ve druhé kapitole 
příběhu je součástí narační strategie, která recipientovi poté, co se identifikuje 
s dětskou vypravěčkou, usnadní vnímání handicapovaného hrdiny její optikou. 
Předsudky a omezené reakce dětí i dospělých v kontaktu s Martinem mají syže-
totvornou funkci. Obdobné je to v románu Ivony Březinové Řvi potichu, brácho, 
v němž problémy autistického Jeremiáše násobí či generuje netolerantní okolí. 
Jeremiáš je postavou, která svými projevy budí spíše antipatie, ovšem v perso-
nální perspektivě dvojčete Pamely je milovaným Remíkem, jemuž nelze vyčítat 
chování podle pravidel, jež si sám nastavil a jež platí v jeho vnitřním světě. Ani 
Březinová v  Útěku Kryšpína N. protagonistu s  handicapem nijak neheroizuje. 
Jeho obraz skládá z výpovědí spolužáků, v jejichž očích je Kryšpín naprostý out-
sider, a z personálního promluvového pásma prchajícího chlapce. Kryšpín, jehož 
šikanují spolužáci, trpně snáší všechny ústrky a ponižování související s  jeho 
smyslovým a sociálním handicapem, dokud si neuvědomí, že již není kam us-
tupovat a  musí se agresorům aktivně bránit. Aspekt společenského ne/přijetí 
handicapu je výrazný i v románu Petry Braunové a Leny Pajerové Pozorovatelka. 
Hrdinka vzbuzuje rozpaky, soucit, odpor, ani otec handicapované Natálie se ne-
dokáže s dcerou osobně stýkat, neboť její fyzická stránka mu připadá neúnosná. 
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Sama Natálie pak s předsudky a stereotypy vědomě pracuje, když chce manipu-
lovat svým okolím a chová se proto „postiženě“. 

Za inovativní lze v české literatuře pro mládež s tematikou handicapu pova-
žovat spíše jednotlivé prvky obsažené v některých dílech. V první řadě je to au-
torský přístup, který prozrazuje respekt k jinakosti a handicapu paradoxně tím, 
že z nich dokáže učinit předmět humoru či ironie. Sebeironickou stylizaci nalé-
záme například v Pozorovatelce, kde je Natálie schopna s humorem reflektovat 
odlišnost svého těla. Handicap jako zdroj černého humoru figuruje i v románu 
www.bez-bot.cz. Hrdina po amputaci nohou často užívá somatickou frazeologii, 
která v sobě nenese pouze sémantiku pohybu, ale vyjadřuje i emoční stavy. Tato 
metaforická vyjádření pak v okamžiku dekódování a doslovné interpretace při-
nášejí protagonistovi úlevný pocit, zatímco recipienta upozorňují na silné za-
stoupení bodycentrismu v našem myšlení. Například: „Cítím, že od tohohle smí-
chu je k pláči jen kousek, ale ustojím to. Vlastně usedím“ (Březinová 2018, s. 33); 
„Já se omlouvám, ale od tý doby, co nemám nohy, mi některý věci fakt nedocházej“ 
(Březinová 2018, s. 51). Specifický slovník, v němž jsou lidé rozděleni na „cho-
ďáky“ a „ampuťáky“, již reflektuje familiarizaci s handicapem, ale zároveň stále 
potvrzuje rozdílnost obou skupin.

Jako novátorskou v současném kontextu můžeme chápat i tematickou kon-
cepci postavy handicapovaného hrdiny, který byl většinou zobrazován jako ve-
skrze pozitivní, ačkoliv jeho osobnostní rysy byly de facto jen redukovány na 
oblast přijetí handicapu a vyrovnání se s ním. Ben z románu www.bez-bot.cz již 
nepatří k martyrizovaným či dokonalým handicapovaným hrdinům, neboť zá-
važný úraz si způsobil vlastní nerozvážností a zbytečným riskováním mohl na-
víc ohrozit zdraví a životy jiných lidí. Březinová zde opouští model dokonalého 
handicapovaného hrdiny, který vzorně překonává fyzické limity dané handica-
pem. Bena ukazuje i s jeho egoismem, netrpělivostí, skepsí a selháními.

Chceme-li, aby literatura pro děti a mládež napomáhala inkluzivnímu pro-
cesu, je zapotřebí ukázat handicap jako něco naprosto běžného, nabídnout 
identifikační příležitost všem. Důraz, který autoři v 90. letech kladli na deta-
buizaci handicapu a s ním související informační a edukační stránku, byl ve své 
době nezbytným – stejně jako jistá stereotypizace ústící do postavy dokonalého 
handicapovaného hrdiny. Je dobře, že v literatuře 21. století se autorský zájem 
přesouvá k otázkám identity, akceptace a sebeakceptace a že se obraz handica-
povaného hrdiny problematizuje.
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