
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornomlýnská o.p.s. – Centrum služeb FILIPOVKA 
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Označení knih podle témat 

 

 

Knihy všeobecně o postižení    KV 

Autismu     KA 

Dawn syndrom     KD 

Epilepsie     KE 

Mentální retardace    KM 

Poruchy pozornosti    KP 

Rady pro rodiče     KR 

Řeč, komunikace     KK 

Sluchové postižení    KS 

Zrakové postižení    KZ 

Pro pracovníky v pomáhacích profesích   KN 

Sociální problematika    SP 

Pedagogická literatura    PL 

Pedagogická problematika    PP 

Zdravotnická literatura    ZL 

 

 

 

 



KA 
 

KA01 

Thorová Kateřina: Poruchy autistického spektra 

Praha: Portál, 2006 

453 stran 

Kniha zkušené klinické psycholožky poskytuje vysoce komplexní pohled na jedno 

z nejkomplikovanějších dětských postižení – poruchy autistického spektra (dětský autismus, 

atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační porucha). Publikace kromě 

popisu jednotlivých typů poruch autistického spektra nabízí takové tématické okruhy jako je např. 

raná diagnostika a její význam, vzdělávání, terapie, rodinná problematika, prognóza, školní a 

sociální problematika, za velice podstatnou lze považovat kapitolu o emoční reaktivitě dětí 

s takovýmto typem postižení. Kniha obsahuje množství kasuistik dětí s tímto typem postižení, 

dětské kresby, písemné projevy a fotografie. Kniha osloví odborníky, ale i rodiče (kteří jsou vlastně 

odborníky největšími!). 

 

 

KA02 

Hrdlička, Michal; Komárek, Vladimír et al.: Dětský autismus  

Praha: Portál, 2004 

206 stran 

Publikace předkládá aktuální poznatky o dětském autismu – jedné z pervazivních vývojových 

poruch. Kniha prezentuje poznatky z oblasti genetiky, biologie, neurologie, ale také psychologie, 

součástí publikace jsou také příběhy dětí s autismem a také adresář center a organizací, které 

poskytují v České republice pomoc rodinám s dětmi s tímto druhem postižení. 

 

 

KA03  

Attwood, Tony: Aspergerův syndrom 

Praha: Portál, 2005 

203 stran 

Kniha anglického klinického psychologa je první monografií o Aspergerově syndromu, která vyšla 

v Čechách. Je psána velice laskavým, čtivým a srozumitelným stylem, je rozdělena do osmi kapitol 

(diagnóza, sociální chování, jazyk a řeč, zájmy a rituály, pohybová neobratnost, kognice, citlivost 

smyslů a nejčastější otázky). Kniha je doplňována příklady z praxe, vyprávěními samotných dětí 

(nebo dnes již dospělých) s Aspergerovým syndromem. V knize je zohledněna i budoucnost dětí 

s Aspergerovým syndromem – zařazen je i oddíl s názvem „Jaké povolání je pro jedince 

s Aspergerovým syndromem nejvhodnější?“.  

 

 

KA04 

Richman, Shira: Výchova dětí s autismem 

Praha: Portál, 2006 

127 stran, česky 

Kniha zkušené psycholožky Richman nabízí alternativu k výchovně-vzdělávacímu konceptu 

strukturovaného učení. Nabízí rodičům, pedagogům a vychovatelům základní informace o 

aplikované behaviorální analýze. Autorka srozumitelně a čtivě vysvětluje, jak lze tuto metodu 

využít např. při nácviku sebeobslužných činností. Tato metoda dle autorky může pomoci odstranit 

nežádoucí vzorce chlování, zlepšit herní schopnosti dětí s autismem, vztahy mezi vrstevníky nebo 

posílit nezávislost dítěte. Autorka nabízí konkrétní způsoby využití této metody.  

 

 



KA05 

De Clerq, Hilde: Mami, je to člověk, nebo zvíře? (Myšlení dítěte s autismem) 

Praha: Portál, 2007 

102 stran 

Knížka napsaná matkou autistického chlapce Thomase vypráví o specifickém způsobu myšlení dětí 

s poruchami autistického spektra. V knize využívá zejména svých osobních zkušeností se synem, 

ale i s jinými dětmi a také z odborných znalostí. Je užitečná všem, kteří se chtějí dozvědět více 

konkrétních informací o myšlení dětí s autismem. Svým stylem se kniha nachází na pomezí odborné 

literatury a beletrie, rozhodně je velice čtivá a psaná s nesmírným pochopením.  

 

KA06 

Lawson, Wendy: Život za sklem – osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem 

Praha, Portál, 2008 

96 stran 

Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj 

děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné 

životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje. Kniha ukazuje, jak se dá předejít 

problémovým situacím v soužití s člověkem, který má Aspergerův syndrom. Kniha je určena 

speciálním pedagogům, psychologům, rodičům a přátelům lidí s Aspergerovým syndromem i s 

dalšími poruchami autistického spektra. Kniha je velice čtivá a zaujme každého, kdo se zajímá o to, 

jak mohou jiní lidé pohlížet na svět. Text je velice upřímný a osobní. Dr. W. Lawson pracuje jako 

sociální pracovnice, má diplom ze dvou univerzit. Píše knihy a přednáší o Aspergerově syndromu, 

kterým sama trpí.  

 

KA07 

Pátá, Perchta Kazi: Mé dítě má autismus 

Praha: Grada, 2007 

120 stran 

Tuto velice milou knihu plnou optimismu a zároveň ne vždy růžových životních zkušeností sepsala 

matka tehdy čtyřletého syna s autismem z toho důvodu, aby prostřednictvím tohoto textu přiblížila 

jiným rodičům svůj život s autistickým dítětem a dát jim najevo svůj postoj, že žít s takovýmto 

dítětem se rozhodně dá! Malý Matyášek byl ještě v nedávné době také klientem našeho sdružení.  

 

KA08 

Vermeulen, Peter: Autistické myšlení 

Praha: Grada, 2001 

130 stran 

Další z vydařených knih o myšlení osob a autismem, kterou autor pojal jako „cestopis“ po „planetě 

osob s autistickým myšlením“. Kniha je velice přehledná, stručná, doplňovaná množstvím příkladů, 

nákresů, obrázků. Knihu lze vřele doporučit všem, které zajímá život lidí s poruchou autistického 

spektra.  

 

KA09 

Perchta Kazi Pátá: Mé dítě má autismus; příběh pokračuje 

Praha: Grada, 2008, 1. vydání 

128 stran 

Kniha navazuje na první knihu autorky: Mé dítě má autismus. Druhý díl vznikl jako odezva na 

reakce čtenářů. Kniha je příběhem rodiny, kde jedno z dětí, Matyášek, je postiženo pervarzivní 

vývojovou poruchou. Vedle poutavého vyprávění životního příběhu, obsahuje publikace Adresář 

zařízení, které se zabývají poruchami autistického spektra. 

 

 



KA10 

Andy Bondy, Lori Frost: Vizuální komunikační strategie v autismu 

Praha: Grada 2007, 1. vydání 

132 stran 

Záměrem publikace je pomoci rodičům a odborníkům pochopit komunikační obtíže dětí a 

dospělých s autismem. Kniha přináší mimo jiné charakteristiky lidí, kteří jsou nonverbální, a uvádí 

příklady přístupu k porozumění jejich komunikace. Rozebírá konkrétní alternativní systémy 

komunikace, jako je např. Systém založený na obrázcích a symbolech. 

 

 KK 
KK01 

Morales, Rodolfo Castillo: Orofaciální regulační terapie 

Praha: Portál, 2006 

183 stran 

Argentinský neurolog Morales vyvinul terapii, která napomáhá rozvíjet svalovou hybnost a 

aktivovat svalové skupiny, které jsou nutné pro správné fungování oblasti úst a obličeje. Jedná se o 

specializovanou reflexní metodiku, která může pomoci např. dětem s dětskou mozkovou obrnou, 

Downovým syndromem apod. stimulovat např. sání, polykání, s rozvojem řeči. Kniha je určena 

především pro logopedy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, stomatology, ale pomůže i rodičům 

dětí s postižením nahlédnout do problematiky, metodu jim představí či napoví, zda by jejich dítěti 

mohla metoda pomoci v rozvoji.  

 

 

KK02 

Doherty-Sneddon, Gwyneth: Neverbální komunikace u dětí 

Praha: Portál, 2005 

197 stran 

Kniha s podtitulem Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky nabízí pohled významné vývojové 

psycholožky na neverbální komunikaci dětí. U dětí s postižením je neverbální komunikace mnohdy 

jedinou formou komunikace s ostatním světem, tato kniha předkládá srozumitelnou a čtivou formou 

informace, díky nimž můžeme lépe porozumět gestům rukou, pohledům očí, výrazům tváře a 

dotykům dětí od narození do mladšího školního věku. 

 
 
KK03 

Lynch, Charlotte; Kidd, Julia: Cvičení pro rozvoj řeči 

Praha: Portál, 2002 

133 stran 

Přehledná a velice pěkně graficky vyvedená kniha britských autorek nabízí náměty pro více než sto 

zábavných činností zaměřených na zlepšení základních komunikačních dovedností mladších dětí 

(cca do pěti let věku). Kniha je rozdělena do čtyř oddílů, které jsou věnovány rozvoji předřečových 

dovedností, jazyka, sluchového rozlišování zvuků a hlasů a sluchové a zrakové paměti. Na knize 

jsou cenné též její ilustrace a záznamové archy, které mohou rodiče při práci s dětmi využívat. Děti 

s postižením mají většinou po celý život větší či menší potíže s komunikací, kniha může poskytnout 

nové nápady jejich rodičům, jak rozvíjet jejich řeč, např. i ve starším věku než je pět let. 

 

 

 

 

 

 



KK04 

Viktor Lechta: Symptomatické poruchy řeči u dětí 

Praha: Portál, 2008, 2. vydání 

192 stran 

Komunikační schopnosti jsou u většiny tělesně i duševně postižených dětí typickým způsobem 

narušeny, zároveň však tvoří jeden z nejdůležitějších kompenzačních mechanismů při komplexní 

speciálněpedagogické péči. Jednotlivě skupiny postižení potřebují při rozvíjení řeči odlišný přístup, 

při práci s nimi je třeba brát v úvahu specifika jejich řečového vývoje a pochopit jejich komunikační 

omezení, dané charakterem a stupněm postižení. 

Autor je zkušený odborník v oblasti logopedie, v publikaci přehledně ukazuje, jaké druhy poruch 

řeči se u jednotlivých skupin postižení vyskytují a jak je napravovat. 

 

 

KK05 

Beáta Krahulcová: Komunikace sluchově postižených. 

Praha: Karolinum, 2003, 2. vydání 

303 stran 

Předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů je vzájemné dorozumívání, sdělování informací, 

komunikace. Kíomunikace, její způsoby, komunikační prostředky a cesty jsou základem pro 

vatvoření efektivného lidského společenství. Jakákoli překážka má v ontogeneickém nabývání 

komunikačních schopností dalekosáhlé a závažné důsledky. 

Publikace se zabývá specifiky a jednotlivými druhy komunikace sluchově postižených. Nabízí 

vedle teoretických poznatků, konkrétní metody a techniky v komunikci neslyšících. 

 

 KV 
 

KV01  

Pavla Bubeníčková a kol.: Dítě se zdravotním postižením – sborník informací, podnětů 

zamyšlení 

Praha: MŠMT ve spolupráci s ARPZPD, 1999 

160 stran 

Kniha je plná užitečných informací pro rodiče, kteří vychovávají dítě s nějakým druhem postižení. 

Ačkoli od jejího vydání uplynulo již několik let, informace v ní obsažené, jsou vesměs stále 

aktuální. Knihu zpracovával kolektiv autorů zabývající se každý jinou oblastí, o kterých je potřeba 

mluvit, staráme-li se o dítě s postižením. Rodiče se kromě důležitých informací, které se týkají 

výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, dozví také něco z historie Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí, o jejím fungování, ale také se dočtou o příbězích jiných, kteří v 

minulosti řešili podobné problémy, se kterými se nyní potýkají i oni. Snad jen problematika 

sociálně-právní, která je také řešena v této publikaci, není již v současné době aktuální. 

 
 
KV02  

Meijer, Cor J., W: Integrace v Evropě – zabezpečování péče pro žáky se speciálními  

vzdělávacími potřebami (trendy ve 14 evropských zemích). 

Praha: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2002 

184 stran 

Publikace popisuje, jakým způsobem je v jednotlivých zemích Evropy řešena otázka integrace žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a co ji v praxi provází. Zaměřuje se na popis současného 

stavu politiky integrace a jejího praktického naplňování ve 14 evropských zemích.  

 
 



KV03 

Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením 

Praha, Portál, 2001 

182 stran, 2. vydání 

Kniha zkušené novinářky zaměřující se na problematiku výchovy zdravých i postižených dětí 

předkládá pět rozhovorů s rodiči, sourozenci nebo s dětmi samotnými, kteří „bojují“ se zrakovým 

postižení, sluchovým postižením, s Downovým syndromem, se svalovou atrofií a dětskou 

mozkovou obrnou. Kniha je doplněna ilustracemi Veroniky Hudečkové, jejíž život se skončil 

předčasně v 16 letech, kdy jí přemohla leukémie. Kniha je plná lidskosti, je odrazem reality, v níž 

není nouze o problémy, které ze situací dětí s postižením vyplývají, ale také o chvíle plné 

optimismu a radosti. 

 
KV04 

Newman, Sarah: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením 

Praha: Portál, 2004 

167 stran 

Autorka knihy je matka dítěte s opožděným vývojem a autismem. Kniha vznikla ze zkušenosti, 

která se vyznačuje tím, že rodiče či vychovatelé dětí s různými typy postižení mají mnohdy spoustu 

informací o postižení a o povaze zdravotního problému, ale prakticky nevědí, jak by měli doma (či 

v zařízení) s dítětem pracovat a jak ho u toho zároveň zabavit. Kniha je rozdělena do pěti sekcí 

podle dovedností, který hry a činnosti rozvíjejí – kognitivní, pohybové, smyslové, sociální a emoční 

(zejména zařazení posledně jmenovaných dovedností činí z knihy moderní a ucelenou publikaci). 

Při hrách a činnostech autorka využívá zejména běžně dostupných předmětů či materiálů, a tyto 

činnosti nevyžadují od pečující osoby nijak složitou přípravu. 

 

KV05 

Lebeer, Jo: Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje 

Praha: Portál, 2006 

262 stran 

Skvělá kniha s podtitulem Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání se 

věnuje problematice inkluzivního vzdělávání. Vychází z přesvědčení (empiricky ověřeného), že je 

možné (a dokonce nutné) rozvíjet poznávací funkce také u dětí zdravotně či jinak znevýhodněných. 

Kniha pojednává o účinných konceptech inkluzivního vzdělávání, které se uplatňují ve světě a 

pomalu přicházejí také do prostředí České republiky (k čemuž má přispět i tato kniha). Nejznámější 

a nejpoužívanější je Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina, kniha ale 

představuje i jiné přístupy, mezi nimiž např. s prací Sue Buckley a Gillian Bird, které se zaměřují 

zejména na rozvoj řeči a paměti u dětí s Downovým syndromem. Kniha je vhodná pro všechny, 

kteří se zabývají vzděláváním a výchovou dětí s různými typy a stupni znevýhodnění. Velice 

prospěšná může být i rodičům, kteří se připravují na období vzdělávání svého dítěte (tzn. již od 

věku předškolního).  

 

KV06 

Čadilová, Věra; Jůn, Hynek; Thorová, Kateřina: Agrese u lidí s mentální retardací  

a autismem 

Praha: Portál, 2007 

243 stran 

Publikace tří odborníků na tuto oblast je zaměřena na zvládání problémového chování u lidí 

s mentální retardací a poruchami autistického spektra. Zaměřuje se na dospívající nebo dospělou 

klientelu v zařízeních, ale obsahuje cenné informace, které mohou využít také rodiče mladších dětí, 

které vychovávají doma. Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky a je určena pro 

využívání v praxi, je proto srozumitelná, přehledná a čtivá. Kniha je v roce 2007 aktuální, obsahuje 

skutečnosti, které vycházejí ze Zákona č. 108/2006 Sb. Kniha je doplněna tabulkami, přehledy, 



fotografiemi, záznamovými archy apod. 

 

KV07 

Špačková, Renata: 111 námětů pro tvořivou hru dětí 

Praha: Portál, 1998 

135 stran 

Publikace je sborníkem činností (nejen) pro mateřské školy. Kniha obsahuje velké množství aktivit, 

které jsou tematicky rozdělené do šesti oddílů – hry s výtvarným materiálem, hry s použitím 

různých materiálů, hry s hračkami a různými předměty, hry pro rozvoj logického myšlení, 

pohybové hry a hry se slovy a zvuky. Hry a aktivity jsou v knize velice dobře popsané, autorka 

neopomíjí velice důležitou motivační složku. Tuto publikaci uvítají všichni, kteří tráví volný čas s 

dětmi v předškolním věku. Mnoho her je vhodných pro děti s různými typy zdravotního postižení, 

jelikož rozvíjejí veškeré dovednosti dětí od jemné a hrubé motoriky, přes stimulaci smyslů po 

rozvoj rozumových schopností.   

 

KV08 

Jaroslav Machek, Jiří Kapr: Na pomoc oddílovým a skupinovým vedoucím prázdninových 

táborů pro postižené děti a mládež 

 

 

KV09 

Antier, Edwige: Agresivita dětí 

Praha: Portál, 2004 

99 stran 

Odbornice na dětskou psychiatrii v publikaci poskytuje rodičům a vychovatelům dětí s agresivními 

sklony podněty, jak energii, kterou děti vykazují jako agresivní chování, přetvořili do energie dítěti 

prospěšnou. Poznatky, které autorka uvádí jsou podloženy její dlouholetou psychoterapeutickou 

praxí. Kniha je vhodná pro rodiče, vychovatele či pedagogické pracovníky, kteří mají v péči děti od 

narození do dospívání.  

 

KV10 

Jančo, Milan, Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej: Jak dobýt hrad – památky takřka bez 

bariér 

Praha, NPÚ, 2007 

223 stran 

Ojedinělá publikace, která je vítaným průvodcem po českých památkách lidem, kteří se pohybují na 

vozíku nebo rodičům s dětmi, kteří cestují s imobilním dítětem. V knize je podrobně popsána 

přístupnost památek (hradů, zámků, klášterů, kostelů, synagog, hrobek, muzeí apod.) lidem s 

tělesným postižením. Neocenitelný pomocník při plánování výletů! Kniha popisuje přístup na 26 

památek v Praze a na více než dalších 100 po celých Čechách. 

 

 

KV11 

Kraus, Josef et al.: Dětská mozková obrna 

Praha: Grada, 2005 

344 stran 

Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou 

mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým 

zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie – obvodní pediatry, neurology – dětské i dospělé, 

ortopedy a rehabilitační lékaře, ale i rehabilitační pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, 

sociální pracovníky a další, včetně rodičů postižených dětí. Kniha je velice komplexní a poskytuje 

odpovědi na množství otázek. 



KV12 

Lea Květoňová – Švecová: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním 

věku 

Brno: Paido, 2004, 1. vydání 

127 stran 

Raný věk představuje období přijímání dítěte do society rodiny. Jisté obtíže mohou nastat, je-li dítě 

ve svém vývoji nějak odlišné. Příčinou může být smyslové, tělesné nebo mentální postižení.  

 

KV13 

Šimanovský, Zdeněk: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, 

sociální práci a klinické praxi 

Praha: Portál, 2007 

246 stran 

Kniha obsahuje soubor hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro dětí i dospělé. Autor je 

psychologem a terapeutem, kromě psychologie vystudoval také dramaturgii na DAMU. Kniha je 

rozdělena do osmi kapitol podle povahy a smyslu her (hry s rytmem, hry s předměty a nástroji, 

improvizace pohybem na hudbu, hry se zpěvem, hudba a výtvarné techniky apod.). Hry jsou plné 

tvůrčích nápadů, jsou určeny pro rodiče, učitele, vychovatele, terapeuty, kteří chtějí rozvíjet 

hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých.  

 

KV14 

Jana Doležalová: Psaní v písku – možnosti využití pískovničky pro rozvoj grafomotoriky 

 

KV15 

Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a v dospívání 

Praha, Grada, 2007 

154 stran 

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a 

nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší 

množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a 

psychiatrie. Věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. 

Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, 

pediatry, pedagogy, vychovatele, učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i 

dospívající, kteří se trápí psychickými problémy. 

 

KV16 

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková: Máte neklidné a nesoustředěné dítě? (Metody práce s 

dětmi s LMD - ADHD, ADD, především pro učitele a vychovatele) 

Praha, D + H, 2007, 2. vydání 

127 stran 

Rozšířená publikace o nové poznatky, zkušenosti a praxi z oblasti syndromů LMD. Knížka také 

obsahuje kapitoly zaměřené nejen na řešení problémových situací ve škole a vhodné způsoby 

komunikace, ale také na kariérové poradenství. 

 

KV17 

Petra Wagnerová: Několik vět o SPMP ČR 

Praha, SPMP, 2002 

135 stran 

V roce 1983 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi SPMP a Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. 

Publikace popisuje činnost Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, 

historii vznkiku SPMP, aktivity sdružení v oblasti péče o osoby  s mentálním postižením… 



 

KV18 

Pavel Kopřiva a kol.: Respektovat a být respektován 

Kroměříž, Spirála, 2008, 3. vydání 

286 stran 

Obsáhlá kniha, otevírající obtížnou, ale krásnou cestu k výchově dětí, směřující k jejich 

samostatnosti a ne jenom poslušnosti. 

 

KV19 

Kathy Hunterová – vybrané kapitoly: Rettův syndrom a jak dál… 

Praha, Rett – community o. s., 2008 

96 stran 

Základní informace o Rettově syndromu, zahrnující i péči o rodiče, vývoj dětí, teoretická pomoc při 

zvládání některých běžných denních úkonů, terapie, představení občanského sdružení Rett – 

community. 

 

 

 

 KN 
KN01 

Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese; tělesně zakotvené prožívání 

Praha: Portál 2007, 1. vydání 

119 stran 

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými 

problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, 

litovat, zlobit se na ně, mohou jim být lhostejní. Emoce týkající se klientů by pracovníci neměli 

potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim. 

V knize je mnoho praktických cvičení, kazuistik a ukázek z rozhovorů. 

 

KN02 

Peter Hawkins, Robin Shohet: Supervize v pomáhajících profesích 

Praha: Portál 2004, 1. vydání 

překlad Helena Hartlová 

202 stran 

Kniha nabízí stručnou a přehlednou příručku supervize, která je základním a nepostradatelným 

nástrojem odborného růstu a řízení pracovníků v oblasti pomáhajících profesí. Publikace ukazuje k 

čemu supervize slouží, co od ní může očekávat ten, který je supervidován, a jak se stát dobrým 

supervizorem. 

 

KN03 

Blahoslav Kraus: Základy sociální pedagogiky 

Praha: Portál 2008, 1. vydání 

215 stran 

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnot sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. 

Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako 

studijní obor. Dále se věnuje problematice sociálního prostředí a s ním spojených výchovných 

institucí. 

 

 

 

 



KN04 

Wolfgang Schmidbauer: Syndrom pomocníka 

Praha: Portál 2008, 1. vydání 

234 stran 

překlad  z němčiny 

Syndrom pomocníka představuje časté nebezpečí, kterému jsou vystaveni lidé pracující v nejširším 

spektru pomáhajících profesí. Jde o potřebu pomáhat, která je nevědomou obranou, kompenzující 

neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Autor v knize předkládá starší I nové 

vědecké poznatky k dané tematice. Text obsahuje mnoho živých příkladů z praxe. 

 

 

KN05 

Ivan Úlehla: Umění pomáhat 

Praha: Slon 2004, 2. vydání 

128 stran 

Kniha je přehlednou “učebnicí” základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoci. Jde o 

knihu návodnou, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat pro svou práci s klienty. Kniha vychází ze 

systemického přístupu pomoci a terapii.  

 

KN05 

Jaroslav Pospíšil: Základní právní předpisy o mateřských školkách 

 

KN06 

Marie Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese (rozšířené přepracované vydání) 

Praha, Portál, 2008 

870 stran 

Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí 

vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží. Všem, kdo pracují s 

lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební 

text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy 

psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich 

diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a 

psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních 

onemocnění a poruch chování. Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech 

negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním 

handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu 

ve vězení. Výklad je jasný a přehledný, doplněný řadou příkladů jak ze současné praxe, tak z 

historie a krásné literatury. 

 

KN07 

Úplné znění – Rodinné právo 8.9.2008 

 

KN08 

Tošněr Jiří, Sozanská Eva: Dobrovolníci a metodika práce s nimi  
Praha, Portál, 2006 

152 stran 

Jak získávat a řídit dobrovolné spolupracovníky - pro školy, sociální a zdravotní projekty a další 

formy pomoci člověka člověku 

Dobře fungující dobrovolná pomoc je velkým přínosem pro nejrůznější typy sociálních, 

zdravotních, školských a výchovných, ekologických a kulturních organizací apod., ale je i zdrojem 

zkušeností a zážitků pro dobrovolníky. Práce s dobrovolníky se stává součástí studia sociálních 

oborů a její význam do budoucna poroste. Aby však mohla být energie a iniciativa dobrovolníků 



správně využita, je třeba přípravy organizace i pomáhajícího, odborného plánování, řízení a 

supervize. Základní pokyny k tomu naleznete v této knize. 

 

KN09 

kolektiv autorů: Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 

Praha, Univerzita Karlova v Praze – PF, 2013 

79 stran 

 

KN10 

Galajdová Lenka, Galajdová Zdenka: Canisterapie – Pes lékařem lidské duše 

Praha, Portál 2011 

163 stran 

 

KN11 

Eva Vaníčková, Kamil Provazník, Zuzana Hajd – Moussová: Sexuální zneužívání dětí 1. díl 

Praha, Karolinum 1997 

82 stran 

 

KN12 

Michal Čermák: Projevy a formy Diskriminace osob se zdravotním postižením 

Praha, Národní rada osob se zdravotním postižením, 2012 

63 stran 

 

KN13 

Jan Hrdá: Osobní asistence, poradenství a zprostředkování 

Praha, APZP, 2006 

77 stran 

 

KN14 

Vojtěch Hadraba: Sborník příspěvků “Na pomoc rodině s dítětem postiženým dětskou 

mozkovou obrnou” 

Praha, Adonis 1995  

109 stran 

 

 KR 
 

KR08 

Zdeněk Matějček: prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte 

Praha. Grada, 2005, 1. vydání 

182 stran 

Dětství je velmi důležitým obdobím lidského života. Kniha by měla být jakýmsi “cestovním 

průvodcem” z pohledu psychologa. 

Publikace sleduje krok za krokem, co se  s dítětem děje, na co mají být rodiče připraveni, co mohou 

očekávat a co objevovat, na co se mohou těšit a na co dávat pozor. K knize jde také o shrnutí 

staronových poznatků, které jsou vědou i životní praxí víceméně ověřeny. 

 

 

 

 

 

 



KR09 

Irena Čechovská: Plavání dětí s rodiči do 6 let 

Praha: Grada, 2007, 2. vydání 

131 stran 

Aktivity ve vodě s nejmenšími dětmi jsou v současnosti nejdynamičtější oblastí plavecké výuky. 

Hlavním smyslem kojeneckého plavání jsou společné příjemné prožitky dětí a rodičů, přiměřená 

pohybová stimulace a získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností. Pohybová hra ve vodě 

podporuje celkovou aktivitu malého dítěte a napomáhá tak jeho optimálnímu vývoji. 

 

KR10 

Eduard Estivill: Dětská nespavost 

Praha: Práh, 2005, 1. vydání 

82 stran 

Eduard Estvill je pediatrem, neurofyziologem a zabývá se poruchami spánku.  

Dosáhnout totho, aby dítě s poruchami spánku dokázalo nerušeně spát a nebudilo se několikrát za 

noc, je zdlouhavým a stresujícím úkolem, pokud to neumíme dělat tak, jak se má. Naučit se řešit 

problém dětské nespavosti ale může být naopak velmi rychlé. Estivilova metoda vysvětluje, proč 

třicet pět procent dětí mloadších pěti let trpí nespavostí, a zároveň odhalí způsob, jak své děti 

návyku správného spaní naučit. 

 

KR11 

František Koukolík: Před úsvitem, po ránu. Eseje o dětech a rodičích. 

Praha: Karolinum, 2008, 1. vydání 

223 stran 

Autor knihu považuje za pokus ukázat, že vývojová minulost, vrozené “vědění” nejmenších dětí a 

polidšťující vlivy prostředí tvoří nedílný celek. Jeho narušení děti píoškozuje, stává se, že velmi 

těžce i nezvratně a na celý život. V těchto případech bývají důsledkem slzy, které svět nevidí; může 

jím být ale I hromadná vražda přičítaná “šílenci”. 

Kniha je náročnější, a přesto určena široké veřejnosti. Nenahrazuje učebnice dětské a vývojové 

psychologie, neurologie ani psychiatrie. Při jejím psaní autor myslel na všechny babičky a dědečky, 

kteří budou mít sílu ji přečíst a sami pochopí, co je dobré právě pro jejich vnoučata. 

 

KR12 

Edita Doležalová. Hry pro rodiče s dětmi. 

Praha: Grada, 2005, 1. vydání 

151 stran 

Kniha nabízí více než dvě stě aktivit zaměřených na rozvoj dítěte předškolního věku v oblasti 

myšlení, motoriky, řeči, smyslového vnímání, matematických představ a také na rozvoj tělesný a 

sociální. Hry lze realizovat okamžitě, bez náročné přípravy v prostředí domov, školky i venku v 

přírodě. 

 

KR13 

Simona Hoskovcová: Psychická odolnost předškolního dítěte. 

Praha: Grada, 2006, 1. vydání 

160 stran 

autorka seznamuje čtenáře s teorií vývoje psychické odolnosti dítěte. Zabývá se základními aspekty 

vývoje dítěte, které mají vliv na rozvoj vlastností osobnosti prospěšných jeho psychické odolnosti. 

Problematiku publikace pojímá z hlediska sociálně kognitivní teorie. Tento teoretický předpoklad 

umožňuje předložit výchovná doporučení jak provázet dítě při zvládání různých životních situací, 

případně jak dítě psychicky “otužit”. 

 

 



KR14 

Soňa Koťáktová. Dítě a mateřská škola 

Praha: Grada, 2008, 1. vydání 

193 stran 

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě jistě významným životním momentem. A nejen pro dítě, 

ale také pro jeho rodiče. Náhle se musí změnit celý rytmus rodiny a nenní to právě jednoduché 

období. Právě pro tyo náročné okamžiky je určena tato kniha. Pomáhá rodičům posoudit, zda je 

jejich potomek již zralý pro vstup do mateřské školy, popisuje každodennost ve školce, denní 

program, vyzdvihuje význam kolektivu a her. Přináší řadu podnětných příkladů a doporučení. 

 

KR15 

Petr Olchava: Zdravé a nemocné dítě; od početí do puberty. 

Praha: Grada, 2007, 1. vydání 

255 stran 

Cílem knihy je ukázat z pohledu lékaře, který má 25 let praxe v péči o nemocné i zdravé děti, na 

nejčastější situace související se zdravím dětí. Vychází ze svých zkušeností s dětmi i matkami, z 

dotazů matek, jejich zkušeností a často neomezenou bezbranností, danou jejich věkem nebo 

vzděláním. 

 

KR16 

Jan Čáp, Jiří Mareš: Psychologie pro učitele 

Praha: Portál 2007, 2. vydání 

656 stran 

Publikace představuje syntézu základních poznatků oboru s nejnovějšímu výzkumy 

psychologických základů vzdělávání a výchovy. Kniha je rozdělena do několika oddílů, přičemž 

pro pedagogickou praxi je nejdůležitější oddíl první, který shrnuje poznatky obecné a vývojové 

psychologie a psychologie osobnosti. 

 

KR17 

Zdeněk Matějček: Po dobrém nebo po zlém? 

Praha:  Portál, 2007, 6. vydání 

109 stran 

Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se 

jedno nebo druhé více nebo méně uplatňuje, hlásá a praktikuje. Zdeněk Matějček zve čtenáře, aby 

se spolu s ním zamysleli, proč, kdy a jak mají dát rodiče ve výchově svých dětí přednost tomu „po 

dobrém“ nebo tomu „po zlém“. První rozhodný krok na cestě výchovy je rozumět sobě a rozumět 

dítěti. 

 

KR18 

Colin M. Parkes, Marilyn Relfová, Ann Couldricková: Poradenství pro smrtelně nemocné a 

pozůstalé 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007, 1. vydání 

180 stran 

Jen málo oblastí zdravotní a sociální péče klade takové nároky na poskytování sociální opory, jako 

je tomu při péči o nevyléčitelně nemocné, umírající a o pozůstalé v době zármutku. Kniha je určena 

všem těmto lidem a má jim pomoci prohloubit jejich poradenské dovednosti při péči o nevyléčitelně 

nemocné a pozůstalé. Kniha je doplněna řadou případů z praxe a případových studií, které pokrývají 

mnoho oblastí terminální péče i péče o pozůstalé. 

 

 

 

 



KR19 

Vágnerová Marie: Vývojová psychologie I., dětství a dospívání 

Praha: Karolinum 2005, 1. vydání 

467 stran 

Publikace Marie Vágnerové, je psaná učebnicovým stylem. Vedle teorie, týkající se psychického 

vývoje dětí a dospívajících, obsahuje také řadu postřehů z autorčiny praxe. Publikace je přehledně 

členěna a za každým větším celkem nalezne čtenář kontrolní otázky, na kterých si může potvrdit 

správné pochopení textu. 

 

KR20 

Průcha Jan, Walterová Eliška, Mareš Jiří: Pedagogický slovník 

Praha: Portál 2008, 4. aktualizované vydání 

322 stran 

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a další příbuzné obory přinášejí nové odborné pojmy a 

mění obsah a pojetí tradičních termínů. Jedná se o inovované, rozšířené vydání knihy, která se stala 

nepostradatelným pomocníkem odborné i laické veřejnosti. 

 

KR21 

Kalábová Naděžda: Hrajeme si a tvoříme se skřítky 

Praha: Grada, 2005, 1. vydání 

254 stran 

Publikace obsahuje množství nápadů a tipů na tvořivé hraní. Činnosti, které jsou v knize opsány, 

učí děti porozumět sobě i jejich kamarádům, lépe komunikovat mezi sebou, citlivěji chápat a 

ovlivňovat mezilidské vztahy. Nabízí možnost zajímavé a tvořivé práce, které rozvíjí fantazii, 

představivost, podněcuje obrazotvornost a pozitivně působí na dětskou osobnost. 

 

KR22 

Charly Cungi, Serge Limousin: Relaxace v každodenním životě 

Praha: Portál, 2005, 1. vydání 

159 stran 

Kniha obsahuje testy a cvičení, pomocí nichž si čtenář může vybrat relaxaci podle vlastní potřeby. 

Obsahuje podrobný výklad relaxačních metod, doplněný příklady i cvičeními. Dále obsahuje návod, 

jak využít metody relaxace v každodenním životě, například jak dosáhnout uvolnění ve vyppjatých 

situacích, jak rychle překonat stres a podobně. 

 

KR23 

Jarmila Aronová, Bohuslav Procházka, Zdeňka Růžičková, Tomáš Soukup: Na co se často 

ptáte. Ze zkušeností dětského lékaře 

Praha: Amosia, 2006, 1. vydání 

203 stran 

Publikace z prostřed ordinace dětského praktického lékaře četnářům nabízí konkrétní rady a 

informace, které využijí při péči o nemocné či zraněné dítě. Věnuje se nejčastějším zdravotním, ale 

i sociálním problémům od raného dětského věku až po období dospívání. Zkušení autoři, členové 

Odborné společnosti praktických lékařů, v publikaci vycházejí ze své dlouholeté pediatrické praxe, 

ale snaží se také čtenáře seznámit s nejnovějšími poznatky a trendy.  

Snadnou orientaci v textu umožňuje abecední řazení témat. 

 

 

 

 

 

 



KR24 

Miroslav Kopecký: Somatický a motorický vývoj (7 až 15letých chlapců a dívek v 

olomouckém regionu) 

Olomouc: Univerzita Palackého, Ped fakulta, 2006, 1. vydání 

192 stran 

Práce M. Kopeckého je dílčím výsledkem výzkumného záměru “Výzkum somatického a 

psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické pychologii, klinické 

antropologii a ergonomii”. Prezentované výsledky práce byly získány v průběhu transverzálního 

výzkumu, ktrý se uskutečnil celkem na sedmi základních školách v olomouckém regionu. 

 

KR25 

Marie Vítková: Somatopedické aspekty 

Brno: Paido, 2006, 2. vydání 

302 stran 

Publikace je výsledkem dlouhodobého zájmu autorky o edukaci jedinců se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, s 

postupným zaměřením na všechny věkové skupiny.  

Somatopedie je vědní obor, který se zabývá edukací jedinců s tělesným a zdravotním postižením. V 

publikaci jsou analyzovány aspekty somatopedie z vývojového i současného pohledu se zřetelem na 

hlediska medicínská, psychologická a edukativní. 

 

KR26 

Zbyněk Gabriel, Tomáš Novák: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči 

Praha: Grada, 2008, 1. vydání 

144 stran 

Problematika náhradní rodinné péče je mediálně vděčným a hojně diskutovaným. Jak ovšem 

porbíhá osvojení, či přijetí dítěte do pěstounské péče? Jaké požadavky musí budoucí rodiče splnit, 

podle jakého principu jsou vybírány děti? Jak připravit dítě na vstup do rodiny? Čeho je třeba se 

vyvarovat, na co si dát pozor, co neopomenout? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá tato 

publikace. 

 

KR27 

Edwige Antier: Agresivita dětí 

Praha: Portál, 2004, 1. vydání 

104 stran 

Agresivita souvisí s vnitřní energií dítěte, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá 

spočívat v tom, aby tuto energii potlačila, ale aby ji usměrnila v energii dítěti prospěšnou. Autorka v 

knize nabízí rodičům a vychovatelům podněty pro výchovné působení. Pomáhá jim rozeznávat 

specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku. V jednotlivých kapitolách autorka 

předkládá charakteristiku agresivního chování v příslušném věku. 

 

 

KR28 

Co by měl vědět pacient ( VZP – 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KR29 

Václav Mertin: Na co se často ptáte – Ze zkušeností dětského psychologa 

Praha, Scientia, 2004, 1. vydání 

178 stran 

Publikace vychází z dlouholetých zkušeností renomovaného dětského psychologa. Autor se zde 

věnuje nejčastějším dotazům a situacím, se kterými přicházejí klienti do pedagogickopsychologické 

poradny,ale i otázkám s nimiž se vychovatelé na odborníky neobracejí, ale je na ně nutné hledat 

odpovědi. Zabývá se tématy velice aktuálními (např.víceletá gymnázia, střídavá porozvodová péče, 

vytížení rodiče, televize či mobilní telefony ve výchově), ale i výchovnými evergreeny (odměny a 

tresty, vztahy mezi sourozenci, školní známky atd.). Vzhledem k širokému výběru problémů osloví 

kniha jak rodiče předškoláků, tak i vychovatele dětí školou povinných. 

 

KR30 

Isabelle Gravillon: Spánek malých dětí 

Praha, Portál, 2003, české vydání 

111 stran 

Instruktivní kniha o spánku malých dětí a o obtížích s ním pomůže rodičům pochopit zvláštnosti 

dětského spánku. Autorka rodičům vysvětluje, proč se děti v noci probouzejí, proč usínají pozdě, 

probírá problematiku dudlíků a podobně. 

 

KR31 

Silviane Bonnot – Matherson: Nechuť k jídlu 

Praha, Portál,2002, 1. vydání  

111 stran 

Problémy s jídlem a výživou často bývají velkou starostí rodičů už od narození dítěte. Autorka 

nabízí konkrétní rady a odpovědi rodičům, podle věku a situace dítěte. Opírá se o nejrůznější 

příklady ze své praxe, kdy u ní rodiče hledali odbornou pomoc. Odpovědi na časté otázky rodičů 

jsou uspořádány podle věku a situace dítěte a jsou probírány postupně od otázek kolem kojení a 

odstavování až po problematiku jídla u dětí mladšího školního věku. 

 

KR32 

Jan Vančura: Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením 

Brno, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007, 1 vydání 

151 stran 

Předložená práce se zabývá jak náročnými aspekty zkušenosti rodičů postižených dětí, tak také 

pozitivními důsledky, ke kterým se rodiče za určitých podmínek mohou propracovat. Obsahuje 

kapitoly: místo člověka s ment. postižením ve společnosti, narození dítěte s postižením, překážky a 

zdroje zvládání rodiči, posttraumatický růst, pozitivní zisk rodičů dětí s mentálním postižením, 

výzkum, interpretace a diskuze. 

 

KR33 

Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová a kolektiv: Narodilo se s problem a co bude dál? 

Praha, Grada 2003 

105 stran 

 

KR34 

Jan – Uwe Rogge: Dětské starchy a úzkosti 

Praha, Portál 1999 

211 stran 

 

 



KR35 

Jana Hanšpachová: Hry pro maminky s dětmi 

Praha, Portál 1997 

271 stran 

 

KR36 

Zoran Nerandžič. Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit 

Praha, Albatros plus 2006 

151 stran 

 

KR 37 

Walter Strassmeier: 260 cvičení pro děti raného věku 

Praha, Portál 1996 

289 stran 

 KZ 
 

KZ01 

Botošová, Martina: Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání zrakově 

postižených v ČR 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 

47 stran 

Kniha se zabývá otázkou volby povolání u lidí se zrakovým postižením. Výběr povolání má v 

životě každého jedince velký význam, ovlivňuje kvalitu života člověka, jeho postoje, sebevědomí, 

utváří hodnoty, určuje další směřování osobnosti a vytváří jeho identitu. Situace u lidí se zrakovým 

postižením je mnohem obtížnější. Jejich postižení ovlivňuje celý život člověka a správná volba 

povolání se může stát klíčovou pro spokojený a plnohodnotný život těchto lidí. Je dobré, když si 

rodiče dětí se zrakovým postižením uvědomí, že výběr správného povolání pro jejich dítě není 

otázkou daleké budoucnosti, ale že již v průběhu vzdělávání je důležité pomáhat najít tomu, kdo je 

pro ně nejcennější, správnou cestu životem. Kniha obsahuje 6 hlavních kapitol – Faktory ovlivňující 

výběr povolání u ZP osob; Možnosti přípravy na povolání u zrakově postižených osob; Důsledky 

vedoucí k dotazníkovému šetření; Zpracování výsledků šetření; Diskuse a Doporučení pro praxi. 

 
KZ02 

Vachulová, Jana; Vachule Robert: Hry pro těžce zrakově postižené děti 

Praha: ÚV SI, 1987 

252 stran 

Ačkoli se jedná o starší knihu, rodiče a lidé, kteří pracují s dětmi se zrakovým postižením, v ní 

mohou nalézt množství nápadů a podnětů pro činnost s dětmi s tímto typem postižení. Kniha 

obsahuje hry pro nácvik prostorové orientace, sluchové orientace, terénní hry, hry rozvíjející hmat a 

ostatní smysly, hry pro podporu fyzického rozvoje dětí apod.  

 

KZ03 

Petra Hamadová, Lea Květoňová, Zita Nováková: Oftalmopedie 

Brno: Paido, 2007, 2. vydání 

125 stran 

Studijní text byl sestaven s cílem seznámit čtenáře jednoduchým způsobem se základními poznatky 

z oboru oftalmopedie. Pro pochopení obtíží v životě člověka s postižením zraku je v publikace 

vyhrazen prostor také anatomii a fyziologii zrakového orgánu a zrakovým vadám, které jsou 

klasifikované dle různých kritérií. Na základě těchto znalostí jsou jednotlivé skupiny osob s 

postižením zraku blíže popsány, aby čtenář pochopil následné informace o výchově a vzdělávání, 

poradenství a možnostech rozvoje lidí se zrakovým postižením. 



 

KZ04 

Alena Keblová, Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením 

 

KZ05 

Alena Keblová, Zrakově postižené dítě 

 

KZ06 

Rudolf Volejník: Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 

 

KZ07 

Alena Keblová: Čich a chuť u zrakově postižených 

 

KZ08 

Alena Keblová a kol.: Náprava poruch binokulárního vidění 

 

KZ09 

Pavel Ptáčník a Lucie Víšková: Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé 

a slabozraké občany 

 

KZ10 

Oldřich Čálek: Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? 

 

KZ11 

Společnost pro hluchoslepé: Hluchoslepí mezi námi 

 

KZ12 

Dagmar Moravcová: Zraková terapie slabozrakých – jak efektivně využít slabý zrak 

 

KZ13 

Evžen Perout: Arteterapie se zrakově postiženými 

Praha, Okamžik, 2005, 1. vydání 

101 stran + obrazová příloha 

Odborný text speciálního pedagoga a arteterapeuta PaedDr. Evžena Perouta shrnuje více než 

desetiletou zkušenost ze setkání s výtvarnou tvorbou různě zrakově postižených. V knize jsou 

popsány postupy a techniky, které se panu Peroutovi osvědčily a které umožňují nahlédnout do 

vnitřního světa představ nevidících a jinak zrakově postižených.Obsah knihy je strukturován do tří 

částí. První teoretická část uvádí čtenáře do výchovně vzdělávací problematiky, druhá část speciálně 

pedagogická se zabývá fenoménem zrakového postižení a závěrečná praktická část ve vybraných 

kazuistikách popisuje typické znakosloví mezní podoby výtvarné tvorby. 

 

KZ14 

Ján Jesenský: Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky 

Praha, SPN, 1988, 1. vydání 

226 stran 

Tato publikace je zaměřena na praktické řešení otázek haptizace informací a informatiky. Směřuje 

jednak k praxi vytváření vydavatelských podkladů tyflografiky, jednak k praxi tyflografického 

výcviku. Obsahuje proto řadu pasáží normativního charakteru. Publikace však nepředstavuje prosté 

konstatování norem, ale předkládá argumentaci, která navrhované normy objektivizuje. 

 

 

 



KZ15 

Hiedermarie Hofmanová: Barevné vnímání zrakově postižené mládeže – možnosti využití ve 

výchově, vzdělávání a rehabilitaci 

Praha, Radar, 1993, 1. vydání 

92 stran 

Těžiště práce se soustřeďuje na psychické působení barev v oblasti emotivity zrakově postiženého 

člověka. V souladu s tímto zaměřením je podána charakteristika  působení barev na osobnost 

zdravotně postižených a řešena otázka jejich preference. Práce je příspěvkem k diagnostice 

osobnosti, k rozšíření estetického cítění, k výchově a rehabilitaci zdravotně postižených. 

 

KZ16 

Sherry Raynor, Richard Drouillard, Anna Janyšková: Už mi to jde – průvodce pro rodiče 

zrakově postižených dětí 

Praha, ČUNS 1993 

77 stran 

 KM 
 

KM01 

Švarcová, Iva: Mentální retardace 

Praha: Portál, 2000 

178 stran 

Kniha zabývající se dětmi a mládeží s mentálním postižením zejména z pohledu výchovy a 

vzdělávání. V publikaci jsou témata zpracovávána s důrazem na co největší aktuálnost. Kniha je 

přehledná, členěná do několika kapitol a subkapiol. Kniha je odborným textem, ale není nepřístupná 

ani rodičům dětí s tímto typem postižení, je psána čtivě a atraktivně. 

 

KM02 

Vlasta Karásková: Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 2. vydání, 

59 stran 

Autorka klade důraz na blahodárné účinky pobytu v přírodě. Definuje oblasti přínosu pobytu v 

přírodě u dětí s mentálním postižením a nabízí konkrétní náměty činností, které lze využít při 

cvičení v přírodě, vycházkách, při táborových pobytech, atd. 

 

KM03 

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková: Relaxace nejen pro děti s LMD 

 

 

 ZL 
 

ZL01 

Siemens: Zvoní Vám v uších? 

 

ZL02 

Andrea Korucová: První pomoc (pracovní sešit pro student SZŠ a zdrav. lyceí) 

Praha, Grada, 2008 

136 stran 

Výjimečná učební pomůcka - pracovní sešit obsahující informace k předmětu První pomoc. Rozvíjí 

samostatnost studenta v doplnění látky při výkladu učitele a při samostudiu. 



 

ZL03 

Iveta Jourová: První pomoc v rodinách s dětmi 

Praha, Computer Press, 2001, 1. vydání 

92 stran 

Pokud máte v rodině mladší nebo i starší děti, pak dobře víte, jak lehce mohou přijít k úrazu. 

Potřebujete mít po ruce rádce a pomocníka, který vám ihned řekne, co v kritickou chvíli dělat? 

Chcete, aby vás takový pomocník informoval co nejpřehledněji, protože v takovýchto případech je 

každá vteřina drahá?  Poradí vám, co dělat nejen při všech nejčastějších typech úrazů: při poranění, 

při krvácení, při popáleninách, omrzlinách, dušení, úrazu elektrickým proudem, při otravách, při 

pokousání zvířetem nebo pobodání hmyzem, ale i jak poraněním a onemocněním předcházet. 

Získáte základní přehled, jaká existují například očkování nebo jak dítě preventivně chránit před 

výše popsanými typy poranění.  

 

ZL04 + ZL05 

Jarmila Kelnarová a kol.: První pomoc (pro studenty zdravotnických oborů) I. + II. díl 

Praha, Grada, 2007, 1. vydání 
109 + 183 stran 

Nová, moderní učebnice jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje studenty zdravotnických 

oborů i účastníky kurzů první pomoci s principy základní a rozšířené první pomoci. Kniha, která je 

doplněna modelovými úlohami, bohatou fotografickou dokumentací i kreslenými obrázky, naučí 

studenty rychle a kvalitně zachránit lidský život, ošetřit postiženého v extrémních situacích i umět 

komunikovat s dispečinkem integrovaného záchranného systému. Publikace, která vychází ve dvou 

dílech, obsahuje také platné vyhlášky a normativy, které se dané problematiky týkají. První díl 

obsahuje obecné poznatky - od vybavení příruční lékárny přes obvazovou techniku, polohování a 

transport raněných, bezvědomí, křečové stavy až po ošetřování ran. V druhém díle jsou postupy 

nutné k vyhodnocení a ošetření úrazů podle jednotlivých tělních systémů. 

 

ZL06 

Michal Petržela: První pomoc pro každého 

Praha, Grada, 2007, 1. vydání 

77 stran 

Kniha je určena pro laickou veřejnost a jejím cílem je poskytnout čtenářům znalosti a dovednosti, 

které se v dnešní době považují za běžný standard základního vzdělání každého člověka.Poskytnout 

první pomoc navíc ukládá občanům České republiky trestní zákon č.140/1961 Sb. První pomoc není 

v publikaci pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jsoucích logických kroků. které při 

včasném a správném provedení zachráncem poskytnou postiženému kvalitní a efektivní základní 

péči a v závažných případech i záchranu ohroženého života. Text obsahuje nejnovější poznatky z 

oboru a pravidla vydaná Českou radou pro resuscitaci. Autor knihy je ředitelem organizace, která 

proškolí ročně přibližně 3000 laiků, takže má v této oblasti velké zkušenosti. 

 

ZL07 

Miloš Sovák a kol.: Defektologický slovník  

Jinočany, H & H Vyšehradská, s.r.o., 2006 

418 stran 

Slovník je určen nejen studentům a speciálním pedagogům, ale všem, kteří se zajímají o současný 

trend výchovy a vzdělávání zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých. 

 

 

 

 

 



ZL08 

Petra Bendová a kol.: Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami 

Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 1. vydání 

104 stran 

Cílem publikace je podat studentům speciální peadgogiky, ošetřovatelství a sociální práce ucelený 

přehled pomůcek užívaných osobami s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, a to vzhledem 

k tmu, že potřeba technické podpory  se s ohledem na charakteristiku jednotlivých druhů postižení 

manifestuje zejména u  těchto osob se speciálními potřebami. 

Jednotlivé kapitoly publikace jsou koncipovány s ohledem na druh a stupeň zdravotního postižení. 

Autorky textu věnují pozornost nejenom prostředkům usnadňujícím lokomoci a prostorovou 

orientaci osobám se speciálními potřebami, ale také pomůckám sloužícím k podpoře rozvoje 

komunikačních kompetencí těchto jedinců, jakož i pomůckám usnadňujícím výkon praktických 

činností a popřípadě i vybraným didaktickým pomůckám. 

 

ZL09 

Ján Jesenský, Jan Pfeifer: Uvedení do rehabilitace 

Praha, Federální výbor svazu invalidů, 1987, 1. vydání 

179 stran 

Tento učební text vychází z praktických zkušeností, teoretických poznatků i legislativních opatření 

v oblasti rehabilitace. Text je zpracován jednak defektologem a jednak odborníkem v léčebné 

rehabilitaci. I když jeho úvodní kapitoly mají vzhledem k rehabilitaci propedeutický charakter, jsou 

pevně spojeny se systémem rehabilitace. 

 

ZL10 

Ján Jesenský: Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace 

Praha, Aeterna, 1992, 1. vydání 

96 stran 

Tato publikace podává přehled o záměrech, systémech, prostředcích a způsobech rehabilitace 

zrakově postižených v České a Slovenské republice. Je psána z pozice  možností a postavení 

rehabilitace v činnosti občanských sdružení zrakově postižených. Rehabilitaci nazírá jako 

podstatnou součást činnosti těchto sdružení. Současně ji charakterizuje jako hlavní prostředek 

dosažení dosažení integrace a životní pohody zdravotně postižených. 

Přílohy, které doplňují tuto publikaci, konkretizují některé oblasti systému rehabilitace. Část příloh 

představuje dokumenty, které mají pro transformace a perspektivy rozvíjení rehabilitace zrakově 

postižených podstatný význam. 

 

 

 

 

 PL 
 

PL01 

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová: Smyslové vnímání (metody reedukace specifických 

poruch učení) 

 

PL02 

Úplné znění: ŠKOLSTVÍ (15.9.2008) 

 

PL03 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem 

– Mateřské školy 



 

PL04 

Kolektiv autorů: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace 

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2003 

322 stran 

Inkluze a školská integrace žáků se zdravotním postižením je vlajkovou lodí speciální pedagogiky a 

velkou výzvou pro naše školství. Publikace seznamuje ve své obecné části s filosofickými i 

legislativními  východisky a normami školské integrace i s konkrétním mechanismem, v 

jednotlivých kapitolách se pak zaměřuje na integraci dětí s jednotlivým typem zdravotního 

postižení. 

 

PL05 

Marie Černá a kol.: Česká psychopedie – speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

Praha, Univezita Karlova v Praze, Praha, 2008 

222 stran 

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání 

osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře 

přináší systematické zpracování této disciplíny. Shrnuje historii české psychopedie od jejích 

počátků až po založení speciální pedagogiky (jejíž součástí se psychopedie stala) jako univerzitního 

oboru. V dalších kapitolách pojednává o člověku s mentální retardací v obecné rovině, přibližuje 

současné poznatky o pojetí fenoménu mentální retardace včetně terminologie, definic, konstruktů, 

modelů a etiologie a otázky lidských práv postižených osob. Samostatná kapitola je věnována 

psychopedické diagnostice. Závěrečné tři části charakterizují problematiku v jednotlivých časových 

periodách lidského života, tj. v raném a předškolním věku, ve školním věku a v období adolescence, 

dospělosti a stáří. Odborná část práce je uvedena vybranými úryvky z literární činnosti postižené 

autorky, každou kapitolu doplňuje soupis literatury a náměty k prohloubenému studiu. 

 

PL06 

Zdeněk Matějček: Výbor z díla 

Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2005, 1. vydání 

445 stran 

Publikace obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života 

profesora Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím 

komentářem o významovém kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak 

otevírá autorův poučený pohled na vývoj české dětské psychologie vposledním půlstoletí. Kniha – 

poslední práce profesora Matějčka – je určena všem, koho zajímají nejen současné poznatky oboru 

dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a společnosti. 

 

PL07 

Naděžda Kalábová: Hry a pohádkové čarování pro děti od 6 do 11 let 

Praha, Grada, 2006, 1. vydání 

180 stran 

Myslíte si, že kouzla a čáry neexistují? Možná se budete divit. Vyzkoušejte s malou čarodějnicí 

Bety a jejími kamarády svoji zručnost, představivost, tvořivost a spoustu dalších dovedností. Tvořte 

podle instrukcí a zcela jistě se z Vás i Vašich dětí stanou malí čarodějové. Uvedené hry vznikly na 

základě dlouholetých zkušeností při práci s dětmi a činnosti zde zmíněné jsou vyzkoušené v praxi. 

Kniha je určena pedagogům, vychovatelům a vůbec všem, kteří si chtějí zkusit malovat, sportovat, 

soutěžit, hrát si a vyrábět neobvyklým pohádkovým způsobem. 

 

 

 

 



PL08 

Penny Warner: 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte 

Praha, Portál, 2005 

170 stran 

Pohybové schopnosti  - Rozumové schopnosti - Jazykové dovednosti - Sebeuvědomění a 

sebedůvěra - Prožívání emocí - Sociální dovednosti 

Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 

do 6 let. Rodiče se mohou inspirovat, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po 

stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a 

cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým 

jsou hry určeny. 

 

PL09 

Věra Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování 

Praha, Portál, 2001, 3. vydání 

333 stran 

Vývojové (neboli specifické) poruchy učení nebo chování postihují nemalou část dětské i dospělé 

populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují 

jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Ucelený 

přehled a zhodnocení světové odborné literatury k tématu vývojových poruch učení a chování 

i praktické návody pro jejich nápravu nabízí podstatně přepracované a rozšířené vydání úspěšné 

učebnice. 

 

PL10 

Zdeněk Matějček: Co děti nejvíc potřebují 

Praha, Portál, 2008, 5. vydání 

108 stran 

Co malé děti nejvíce potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými 

tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zárověň - mnoho věcí, ale 

snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, často velmi osobní a hluboká 

zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů, vychovatelů a 

psychologů. 

 

PL11 

Jarmila Pipeková: Kapitoly ze speciální pedagogiky 

Praha, Paido, 2005, 2. přepracované vydání 

408 stran 

Druhé, přepracované a rozšířené vydání předkládaného učebního textu je určeno studentům 

speciální pedagogiky všech forem studia i studujícím učitelství a učitelům. Kolektiv autorů se 

podrobně zabývá základní problematikou jednotlivých speciálněpedagogických disciplín 

(logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení a chování, somatopedie, oftalmopedie, 

psychopedie, etopedie) i otázkami speciálněpedagogické diagnostiky a kvality života. Důraz je 

kladen na nové trendy ve vzdělávání zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných žáků, 

především na jejich integraci mezi zdravé děti. 

 

 

PL12 

Renotiérová, Ludíková: Speciální pedagogika 

 

 

 



PL13 

Petr Hanák a kol.: Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením 

Praha, IPPP, 2005, 1. vydání 

104 stran 

Za projektové podpory MŠMT ČR byla vydána v IPPP ČR publikace, která vznikla na základě 

potřeb poradenské a školské praxe. Je reakcí na absenci ucelené pomůcky pro správné a přesné 

stanovení speciálně pedagogické diagnózy a na ni navazující optimální metodiky při stimulaci a 

všestranném vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Na výzkumné části 

spolupracovala řada odborníků ze speciálně pedagogických center a ze speciálních škol celé ČR, 

kteří mají v péči sledovanou cílovou skupinu. Při zpracování metodik se vycházelo 

z fyziologického vývoje dětí a publikace je tedy použitelná také pro rozvíjení zdravých dětí. 

Přesahuje tím speciálně pedagogické instituce a mohou podle ní postupovat také pedagogové a 

rodiče zdravých i handicapovaných dětí. 

 

 

 

 PP 
 

PP01 

Centrum vzdělávání: Speciální vzdělávací potřeby žáků a potřeby učitelů  

Praha, Lumen vitale, 2008 

Volnočasové a edukativní aktivity pro žáky se speciálními potřebami a pilotní ověřování komplexu 

dalšího vzdělávání učitelů těchto žáků 

 

PP02 

Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala: Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a 

elementárna pedagogika 

Praha, Portál, 2001 

456 stran 

Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a 

sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární 

výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí 

kurikula. Kniha je rozčleněna na 3 části: 

Sociální dimenze dětství a výchovy (vztahy rodiny a školy-hledání dialogu, vstup dítěte do školy, 

komuniace mezi rodinou a školou,..) 

Základní otázky předškolní a elementární výchovy (smysl předškolní výchovy a primárního 

vzdělávání, školní zralost dítěte, diagnostika a hodnocení žáka ve vyučování,…) 

Počáteční utváření kulturní gramotnosti (rozvoj literární gramotnosti, utváření matematického světa, 

příroda, sociální prostředí, děti a umění, …) 

Řada nových koncepcí a informací je slovenské i české veřejnosti v takto ucelené podobě 

představována poprvé. 

 

PP03 

Renata Šikulová: Pohádkové příběhy k zábavě i k učení  

Praha, Grada, 2006 

156 stran 

Publikace vznikla se záměrem nabídnout učitelům a vychovatelům, kteří pracují s dětmi 1. stupně 

základní školy, a studentům učitelství náměty a didaktické hry. Obě autorky vycházely ze svých 

dlouholetých pedagogických zkušeností a společně se zamýšlely nad prostředky, které by u žáků 

posilovaly zájem o učení.  



PP04 

Josef Slowík: Speciální pedagogika 

Praha, Grada, 2007 

160 stran 

Potřeba a snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stará stejně jako nemoci a postižení. 

Druhem léčby však může být i vzdělávání a úspěšné začlenění do společnosti. Obor speciální 

pedagogiky se vyprofiloval postupně při hledání optimálních přístupů k handicapovaným lidem a 

ve snaze vychovávat, vzdělávat a rozvíjet tyto jedince tak, aby nakonec byli schopni prožívat i 

navzdory různým znevýhodněním kvalitní a smysluplný život. Vždyť trend celoživotního učení a 

trvalého osobnostního rozvoje se postižených lidí týká stejně jako všech ostatních. Snad této snaze 

pomůže i kniha Speciální pedagogika, která je určena především jako učební text studentům 

příslušných oborů na pedagogických a filozofických fakultách. Snad svým pečlivým zaměřením na 

jednotlivé typy vad a postižení, kterým se postupně a velice detailně věnuje, přispěje k rozvoji 

tohoto oboru a většímu zájmu o něj. 

 

 SP 
 

SP01 

Lucie Kozlová: Sociální služby 

Praha, Triton, 1. vydání 

80 stran 

 

SP02 

Jarmila Králová, Eva Rážová: Sociální služby a příspěvek na péči 

Olomouc, Anag, 1. vydání 

352 stran 

Publikace určená odborným pracovníkům i široké veřejnosti vás seznámí s novou právní úpravou, 

která od 1. 1. 2007 přináší podstatné změny v oblasti sociálních služeb. Publikace podrobně 

seznamuje s novou právní úpravou a zaměřuje se zejména na podmínky nároku a výplaty příspěvku 

na péči jako nové peněžní dávky určené k zajištění potřebné pomoci a na podmínky poskytování 

sociálních služeb, je doplněna úplným zněním platné právní úpravy a souvisejících právních 

předpisů. 

 

 

SP03 

Oldřich Matoušek: Sociální služby ( legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení) 

Praha, Portál, 2007, 1. vydání 

196 stran 

Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k 

ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve 

prospěch znevýhodněných skupin. Kniha Sociální služby seznamuje čtenáře s různými podobami 

společenských služeb, s možnostmi jejich plánování a hodnocení. Předkládá kritickou analýzu 

současného stavu sociálních služeb v ČR a poukazuje na možnosti dalšího vývoje.Jednotlivé 

kapitoly pojednávají o základních typech společenských služeb, o jejich historii i současných 

vývojových trendech u nás i v západní Evropě. Kniha se zabývá plánováním služeb, hodnocením 

potřeb klientů, cílových skupin a místních potřeb i hodnocením výsledků poskytnutých služeb a 

představuje kvantitativní a kvalitativní metody tohoto hodnocení. Je určena pracovníkům v 

pomáhajících profesích, profesionálům zabývajícím se sociální politikou a studentům sociální 

práce. 

 

 



SP04 

Oldřich Matoušek a kol.: Základy sociální práce 

Praha, Portál, 2007 

312 stran 

První ucelená česká učebnice dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje se základními principy a 

moderními metodami sociální práce. Shrnuje historický vývoj oboru a představuje současné 

významné teorie a modely. Podrobně se věnuje jednotlivým postupům, např. prevenci, poradenství, 

krizové intervenci, práci s rodinou, skupinou, komunitou a dobrovolníky aj. Na publikaci naváže 

speciální díl věnující se specifikům práce s různými skupinami klientů. 

 

SP05 

Oldřich Matoušek a kol.: Metody a řízení sociální práce 

Praha, Portál, 2008 

384 stran 

Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. 

Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), 

práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza 

sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty). Pozornost je věnována i otázkám řízení, 

supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření 

sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., 

Portál 2001). 

 

SP06 

Jana Hrdá: Osobní asistence, poradenství a zprostředkování 

Praha, APZP, 2006 

Tato brožurka vznikla z potřeby vyjádřit a zveřejnit základní informace, zásady uplatňované ve 

službě a poznatky o praktickém fungování osobní asistence. Lze zde tedy najít kolektivní zkušenost 

z každodenního života s osobní asistencí. 

 

SP07 

Úplné znění: SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (6.10.2008) 

 

SP08 

Oldřich Matoušek: Slovník Sociální práce 

Praha, Portál, 2008, 2. vydání 

272 stran 

Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke 

kritický - i ve světě. 

Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. 

Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody 

sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. 

Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému 

sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho 

poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti 

kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, 

ústavní péče aj. 

 

 

 

 

 

 



SP09 

Vojtěch Krebs a kol.: Sociální politika 

Praha, Aspi, 2007, 4. vydání 

503 stran 

Předkládaný text je určen především posluchačům Vysoké školy ekonomické v Praze. Může 

posloužit však i studentům jiných vysokých škol a fakult, kteří si zvolí sociální politiku za předmět 

svého studijního zájmu. Poučení v ní mohou nalézt i ti, kteří se profesně zabývají sociálně 

politickou problematikou v praxi, či ti, kteří se s ní chtějí seznámit z vlastního poznávacího zájmu. 

 

 

 KS 
 

KS01 

Gong: Jak vést neslyšící dítě k četbě 

 

KS02 

Alena Keblová: Didaktické a technické pomůcky pro sluchové postižené v MŠ a ZŠ 

 

KS03 

Naděžda Janotová: Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku 

 

KS04 

Vladimír Hübsch: Podívání o poruchách sluchu a o sluchadlech 

 

KS05 

Roučková, Jarmila: Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením 

Praha: Portál, 2006 

151 stran 

Kniha speciální pedagožky PhDr. Roučkové poskytuje rodičům, vychovatelům nebo učitelům dětí 

se sluchovým postižením mnoho námětů na různá cvičení či hry pro rozvoj jejich sluchu či jiných 

dovedností, které potřebují ke své orientaci ve světě. Autorka vychází z přesvědčení, že se dítě 

nejvíce naučí ve svém domácím prostředí, takže využívá náměty na hry a cvičení, které je možné 

realizovat v běžném prostředí dítěte a v podmínkách každodenního života. Cenná je také úvodní 

část knihy, která pojednává o komunikaci lidí se sluchovým postižením, bez toho, aniž by autorka 

dávala přednost nějaké z metod. 

 

 

KS06 

Houdková, Zuzana: Sluchové postižení u dětí – komplexní péče 

Praha: Triton, 2005 

117 stran 

Kniha je zaměřena na problematiku komplexní péče o děti raného a předškolního věku se 

sluchovým postižením, zejména pak na zmapování této péče z hlediska potřeb dětí a jejich rodičů. 

Autorka prováděla výzkum v rámci zpracovávání své diplomové práce, pro potřeby této publikace 

ho upřesnila, zestručnila do velmi srozumitelné a vypovídající podoby. Kniha obsahuje také 

kazuistiky.  

 

 

 

 

 



 KD 
 

KD01 

Selikowitz, Mark: Downův syndrom 

Praha: Portál, 2005 

197 stran 

Autor psal tuto knihu zejména pro rodiče, kterým se narodí dítě, u něhož lékaři diagnostikují 

Downův syndrom. Uvědomuje si dobře, že kromě povzbuzení a podpory potřebují rodiče zejména 

dostatek informací, kterých se jim ne vždy dostane od lékařů. Kniha podává ucelený obraz o tom, 

co toto postižení znamená, jaký důsledek má na život dítěte i jeho nejbližšího okolí a nabízí také 

cenné praktické a konkrétní rady. Kniha je napsána velice srozumitelně a je velmi přehledně 

koncipována a také pozitivně laděna. 

 

 

 KE  
KE01 

Hanscomb, Alice a Hughes, Liz: Epilepsie 

Praha: Společnost „E“, 1999 

63 stran 

Příručka vhodná pro všechny, kteří přicházejí do styku s dětmi nebo dospělými s epilepsií. Kniha je 

přehledná a je zaměřená na rychlé a přehledné hledání informací o této nemoci. Publikace je 

rozdělena do 8 kapitol – Co to vlastně je – epilepsie?; Jak doktor ví, že mám epilepsii?; Typy 

epileptických záchvatů; Jak se epilepsie léčí?; Jak si můžete pomoci sami?; Život s epilepsií; 

Přemůžeme epilepsii? A poslední část tvoří Užitečné adresy. Kniha je velice dobře zpracovaná i po 

grafické stránce, je doplněna fotografiemi, grafy, tabulkami a je vytištěna na křídovém papíře.  

 

 

 KP  

 
KP01 

Munden, Alison; Arcelus, Jon: Poruchy pozornosti a hyperaktivita 

Praha: Portál, 2006, 2. vydání 

119 stran 

V současné době existuje poměrně velké množství literatury na téma hyperaktivity, poruch 

pozornosti, syndromu ADHD, LMD atd. Ale stejně jako v pojmech, existují nejednotnosti i 

v přístupu k dětem s těmito problémy, vyskytují se mnohé příručky, rozmanité techniky pro práci 

s dětmi.. Tato publikace na malé ploše shrnuje současné poznatky o poruchách pozornosti a 

syndromu ADHD. Kniha je velice přehledná a srozumitelná. Kniha se věnuje terminologii, 

charakteristice základních projevů dětí s těmito potížemi, příčinám, diagnostice, terapeutickému 

týmu, psychoterapii, vzdělávání, sociálním službám, které jsou k dispozici rodinám s dětmi 

s ADHD, těmto poruchám v dospělosti a kniha je doplněna také o seznam literatury k tématu 

v češtině. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KP02 

Kirbyová, Amanda: Nešikovné dítě (dyspraxie a další poruchy motoriky) 

Praha: Portál, 2000 

206 stran 

Autorka si uvědomuje závažnost důsledků pro běžný život tohoto „nenápadného“ postižení. Děti 

trpící dyspraxií nebo jinými poruchami koordinace se ze všeho nejvíce potýkají s reakcemi okolí, se 

sociálními důsledky tohoto handicapu a mají mnohdy problémy se sebepojetím. Kniha je tedy 

zaměřena zejména na taková témata jako je dítě a rodina (včetně pohledu na sourozenecké vztahy 

zdravého a handicapovaného dítěte), hra, dítě a škola, běžné denní činnosti, jak pomoci neklidnému 

dítěti, šikana – co se s ní dá dělat, problémy s dospíváním, vhodné aktivity pro dítě s poruchami 

koordinace. Zároveň samozřejmě nechybí v publikaci kapitoly o příčinách, diagnostice a situaci 

v České republice. Kniha je doplněna názornými ilustracemi Siâna Koppela, které někdy pobaví, 

jindy poradí či upozorní.  

 

 

KP03 

Prekopová, Jiřina, Schweizerová, Christel: Neklidné dítě 

Praha: Portál, 2008 

154 stran 

Kniha vysvětluje příčiny a pozadí hyperaktivity u dětí, vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti 

neurofyziologie i sociologie a seznamuje se možnostmi nápravy a terapie. Nabízí podporu a rady 

rodičům neklidných dětí, doporučení pedagogům a vychovatelům. Autorkami jsou odbornice, 

dětská psycholožka zabývající se vývojovými poruchami u dětí (Prekopová) a dětská lékařka 

(Schweizerová). Obecně se zdá, že tzv. neposedných dětí přibývá, rodiče a vychovatelé si s 

takovými projevy chování dětí často nevědí rady – kniha nabízí odpovědi na mnohé otázky. 

 

 

KP04 

Zelinková, Olga: Dyslexie v předškolním věku? 

Praha: Portál, 2008 

197 stran, česky 

Kniha je určena rodičům předškolních dětí a učitelkám mateřských škol. Na základě kazuistik 

seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je 

orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i 

rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou 

osvojit rodiče i učitelé. Autorka se zabývá často probíranými otázkami (např. Je nutné učit dítě číst 

již v předškolním věku? Je vhodné učit ho již před vstupem do školy cizí jazyk?) a odpovídá i na 

další otázky učitelů i rodičů, s nimiž se ve své praxi nejčastěji setkává. Autorka je zkušenou 

speciální pedagožkou, v poradenské praxi se věnuje dětem s poruchami učení a chování. Kniha je 

velice přehledná, doplněná o příběhy, srozumitelná a velice aktuální.  

 

 

KP05 

Paclt, Ivo et al.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování 

Praha: Grada, 2007 

234 stran 

Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál 

tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší 

čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom 

odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou 

hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch. Této problematice zatím není v českém 

prostředí věnována dostatečná pozornost, o to více je tato publikace oceněníhodná. 



 

 KR 

 
KR01 

Hašplová, Jana: Masáže dětí a kojenců 

Praha: Portál, 1999 

97 stran 

Dotek je prvním druhem kontaktu mezi matkou a dítětem a je velice podstatnou součástí jejich 

života. U dětí s postižením mnohdy doteky představují jediný anebo nejčastější způsob kontaktu. 

Kniha se zabývá nejen masážemi (v těhotenství, kojenců, cviky z jógy), ale také právě významem 

doteků pro dítě, zmiňuje se o souvislosti s aromaterapií, muzikoterapií a přehledně a systematicky 

popisuje techniky masáží, které jsou dokumentovány 85 fotografiemi. Kniha se také zabývá 

masážemi dětí, které nejsou v optimálním zdravotním stavu.  

 
 
KR02 

Bidat, Étienne; Loigerot, Christelle: Alergie u dětí 

Praha: Portál, 2005 

148 stran 

Alergie jsou považovány za nemoc 20. století. Kniha francouzských lékařů předkládá ve 

srozumitelné formě v jedenácti kapitolách odpovědi na otázky týkající se alergií u dětí. Kniha se 

zabývá příznaky, diagnostikou, léčbou, různými druhy alergie (respiračními, kožními, 

potravinovými, na hmyz apod.), ale také prevencí a každodenním životem s alergikem. Dětská 

alergoložka MUDr. Pavlasová obohatila knihu o postřehy týkajícími se českého prostředí. Děti 

s postižením často trpí různými druhy alergií, které jim znepříjemňují život, kniha může poskytnout 

jejich rodičům či pečovatelům cenné informace. 

 

 

KR03 

Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí 

Praha: Portál, 2007, 4. vydání  

143 stran 

Publikace významného českého psychologa Matějčka odpovídá velice srozumitelným, čtivým a 

poutavým způsobem na otázku „Kdy je při výchově dětí pro co vhodná doba a co kdy 

nepromeškat?“. Kniha již dnes „klasická“ se zabývá obdobím od narození až do adolescence a 

vzhledem k tématům, jimž se věnuje (rodičovské postoje, první chvíle spolu, citové vztahy, návyky, 

dovednosti, identita, vzdor, výchova k odpovědnosti, úzkosti, strachy,..), by neměla ujít žádnému 

z rodičů, jimž na výchově svých potomků záleží.  

 

 

KR04 

Bacus, Anne: Dítě pláče – co dělat 

Praha: Portál, 2006 

143 stran 

Francouzská psycholožka vychází ze skutečnosti, že slyšet, když malé dítě pláče, neznat důvod jeho 

pláče a neumět ho uklidnit, je jednou z nejobávanějších a nejbolestivějších zkušeností rodičů. Kniha 

je průvodcem a rádcem pro rodiče a poskytuje zcela konkrétní rady a návody, jak se chovat 

v situacích, kdy miminko pláče. Kniha je čtivá, srozumitelná a přehledná. 

 

 

 



KR05 

Gravillon, Isabelle: Spánek malých dětí 

Praha: Portál, 2003 

111 stran 

Kniha je pojata instruktivně, rodičům malých dětí pomáhá pochopit specifika dětského spánku. 

Autorka srozumitelně a stručně vypovídá o tom, proč se děti v noci probouzejí, proč usínají pozdě, 

radí, jak postupovat, když dítě nechce usnout, když ho trápí zlé sny apod. Autorka je publicistka, 

kniha vznikala ve spolupráci s psychology a lékaři. Kniha může být užitečná i rodičům dětí 

s postižením, jelikož ty mnohdy také doprovázejí poruchy spánku či problémy se spánkem spojené. 

 

 

KR06 

Piaget, Jean; Inhelderová, Bärbel: Psychologie dítěte 

Praha: Portál, 2007, 4. vydání 

143 stran 

Dílo klasika moderní dětské psychologie nabízí ucelený pohled na vývoj jedince od narození do 

adolescence. Ačkoli se jedná o teoretickou knihu shrnující poznatky pětačtyřicetileté práce 

Piagetovy ženevské školy, kniha poskytne odpovědi na otázky související s výchovou dětí, zejména 

o výchovných cílech a prostředcích. Toho, kdo se zajímá o to, jak se dítě v jednotlivých etapách 

vyvíjí, by neměla tato kniha rozhodně minout. 

 

 

KR07 

Bartl, Almuth; Nitsch, Cornelia: Hry pro tříleté a mladší děti 

Praha: Portál, 2003 

127 stran 

Kniha plná námětu pro práci s dětskou skupinou v raném věku poskytuje ale nápady také pro 

individuální práci s dítětem. Hry jsou koncipovány tak, aby jejich prostřednictvím byl podporován 

zdravý rozvoj dětí a děti se u toho zároveň dobře pobavily. Vzhledem k tomu, že děti s postižením 

jsou mnohdy vývojově opožděny oproti dětem bez postižení, je tato publikace vhodná i pro rodiče 

těchto dětí (třeba i ve starším věku). 

 

 

 

KR08 

Matějček, Zdeněk: Prvních 6 let ve vývoji dítěte 

Praha: Grada, 2005 

182 stran 

Kniha velkého českého psychologa a odborníka na vývoj dětí Zdeňka Matějčka uvádí velmi 

laskavou a čtivou formou nejdůležitější události ve vývoji dítěte od narození do šesti let věku. 

Autor píše o všech oblastech dětského vývoje v období před narozením, po narození, v prvním 

půlroce, druhém půlroce, v batolecím období, ve dvou letech a ve věku předškolním. Autor se 

tematice věnuje také v širším kontextu rodiny a zejména rodičovství. Kniha není v žádném případě 

strohou učebnicí vývojové psychologie, je napsána tak, aby posloužila těm, kteří potřebují v raném 

věku dítěte stejnou míru pozornosti a péče jako dítě samotné – rodičům. Kniha se zabývá zejména 

zdravým vývojem dítěte, ale autor upozorňuje na takové skutečnosti a události, které se týkají 

rodičů jak dětí zdravých, tak dětí se specifickými potřebami. Knihu lze opravdu všem rodičům 

jedině doporučit!!  

 

 

 

 



KR09 

Čechovská, Irena: Plavání dětí s rodiči 

Praha: Portál, 2007 

131 stran 

Publikace shrnuje poznatky o plavání malých dětí do šesti let a uvádí praktické rady a doporučení. 

Kniha se zabývá plaváním malých dětí v jednotlivých vývojových obdobích, je doplněna 

fotografiemi, obrázky, nákresy. V knize jsou obsaženy informace také o plavání zdravotně 

postižených dětí. 

 

 

 

KR10 

Estivill, Eduard: Dětská nespavost 

Praha: Práh, 2003 

81 stran 

Zábavným a přístupným způsobem vysvětluje autor rodičům dětí, které mají problém s nespavostí 

pravidla, která musejí dodržovat, aby úspěšně vyřešili poruchu spánku svých dětí a její hlavní 

následky – nedůtklivost, ospalost, nejistotu a problémy při navazování komunikace. Estivillova 

metoda je jednoduchým a důsledným vědeckým nástrojem, který přinesl výsledky v devadesáti šesti 

procentech případů, v nichž byl použit. Autor v knize zmiňuje aplikace vhodnou i pro děti se 

zdravotním postižením.  

 

KR11 

Koukolík, František: Před úsvitem, po ránu (Eseje o dětech a rodičích) 

Praha: Karolinum, 2008 

225 stran 

Publikace vycházející z nejmodernějších vědeckých poznatků vypráví o vývoji dětského mozku 

před narozením a během prvního roku života. Eseje zabývající se citovým životem, poznáváním, 

pamětí, jazykem a řečí a vývojem číselného smyslu ukazují, že už nejmenší děti poznávají, pamatují 

si a prožívají jevy daleko hlouběji a šíře, než jsme si dokázali ještě před nedávnem představit. Text 

je sice náročnější, ale nejedná se o učebnici ani čistě odborný text, je určen všem, které zajímá 

vývoj dětí a zabývají se tím, co je pro děti nejlepší. 

 

 

KR12 

Doležalová, Edita: Hry pro rodiče s dětmi 

Praha: Grada, 2005 

51 stran 

Za vše hovoří již první slova uvedená v úvodu této knihy: „Potřeba vzdělávat se bude provázet 

dnešní děti po celý život. Proces učení začíná již od nejútlejšího věku. Rodiče jsou prvními a 

nejdůležitějšími učiteli svých dětí. Rodinné prostředí velmi výrazně ovlivňuje vývoj každého 

jedince.“ Hry jsou tematicky rozdělené dle oblastí, které u dětí rozvíjí (hry pro rozvoj komunikace, 

hry pro rozvoj smyslového vnímání, hry pro rozvoj soustředění a pozornosti apod.). Knihy obsahuje 

náměty pro aktivity s dětmi předškolního věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KR13 

Hoskovcová, Simona: Psychická odolnost předškolního dítěte 

Praha: Grada, 2006 

160 stran 

Výborná publikace uznávané psycholožky se věnuje situaci předškolního dítěte v dnešním světě a 

naší kultuře. Autorka klade důraz zejména na významnou práci s dětmi v tomto období s entitami 

jako jsou úspěch a neúspěch, jak je možné ho dítěti zprostředkovat, jak hodnotit jeho úspěch či 

neúspěch – zejména způsob nakládání dítěte s neúspěchem má velký vliv na zvládání náročných 

životních situací a celkově na celý jeho budoucí život. Autorka v publikaci uvádí, jak je možné 

poznatky „velkých“ sociálních psychologů a psychologů osobnosti využívat při práci s 

předškolními dětmi. Ačkoli se kniha jeví na první pohled jako spíše teoretická, nalezneme v ní 

spoustu praktických aplikací a konkrétních námětů.  

 

KR14 

Koťátková, Soňa: Dítě a mateřská škola 

Praha: Grada, 2008 

193 stran 

Nástup do mateřské školy je velmi významným mezníkem v životě dítěte a mění se tím životní 

rytmus a styl celé rodiny. Tato kniha je určena pro rodiče i odborníky, kteří pracují s dětmi v 

předškolním věku a potýkají se s problémy a situacemi pro tento věk charakteristickými. Filosofii 

knihy nádherně vystihuje jedna věta ze závěru publikace: „Dětství není čekání a příprava na nějaký 

plnohodnotný dospělejší život, ale je to život sám.“ 

 

KR15 

Olchava, Petr: Zdravé a nemocné dítě (od početí do puberty) 

Praha: Grada, 2007 

249 stran 

Všichni rodiče po čase pravděpodobně zjistí, že se nelze zcela přesně připravit na všechny situace, 

se kterými se mohou v péči o dítě setkat. Právě proto není kniha Zdravé a nemocné dítě ani 

literárním dílem, ani učebnicí. Jejím cílem je ukázat s pohledu renomovaného lékaře na nejčastější 

situace související se zdravím dětí. MUDr. Petr Olchava vychází ze svých 25 let praxe a z vlastních 

zkušeností s dětmi i matkami, z dotazů matek, jejich zkušeností. Přináší srozumitelné informace a 

praktické návody, jak postupovat při řešení zdravotních obtíží děťátka od narození až po pubertu.  

 

 

 

 


