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Anotace 

Diplomová práce se zabývá fenoménem biblioterapie a možným využitím této 

u m ě l e c k é terapie ve speciální pedagog ice , s důrazem na oblast somatopedie . 

První část práce je zaměřena na teorii a historii biblioterapie a na formy a cíle 

biblioterapeutického působení. V druhé části je věnována pozornost vztahu 

biblioterapie a p s y c h o l o g i e j e d i n c e s post ižením a m o ž n o s t e m uplatnění 

biblioterapie ve speciálně pedagogickém prostředí. Třetí část práce obsahuje 

rozbor terapeutické literatury ve vztahu k tělesnému postižení a sleduje rozsah 

uplatňování biblioterapie v institucích pro klienty s tělesným postižením. 

Abstract 

The thesis deals with a phenomenon of bibliotherapy and a possible use of this 

art therapy in special education, above all with accent to work with physically 

handicapped clients. First part describes theory and history of bibliotherapy, 

second part is focused on a relationship between bibliotherapy and psychology 

of person with disability, including possibilities of using bibliotherapy in the 

area of special education. Third part deals with therapeutic literature in 

relation to physical handicaps and investigates the extent of applying 

bibliotherapy in organisations for physically handicapped people. 
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Úvod 

Patrně každý z nás se a lespoň párkrát v ž ivotě setká s knihou, která mu 

přinese úlevu v nelehké životní situaci, s knihou, která se mu stane inspirací 

pro vlastní osudové směřování, s knihou, jež mu pomůže rozvinout jeho 

vlastní zájmy a schopnosti. Stejně tak téměř každý z nás zažije na vlastní kůži 

utváření své osobité a individuální literární tvorby (alespoň během školní 

docházky), při níž si formou úvah, popisů a vyprávění tříbí vlastní myšlenky, 

vzpomínky i vztah ke svému okolí. A právě v cíleném ovlivňování všech 

těchto běžných a obecně lidských procesů (a práci s nimi) tkví podstata 

působení disciplíny zvané biblioterapie. 

Do skupiny terapií uměním řadíme biblioterapii společně s arteterapií a 

muzikoterapií, ve srovnání s nimi ovšem biblioterapie v českém prostředí 

působí dosud jako (využijeme-li v souvislosti s tématem prostředku literární 

metafory) jakási chudší sestřička. Zatímco zájemci o arteterapii a 

muzikoterapií si mohou vybírat z velkého množství specializačních kurzů a 

tématicky zaměřené literatury, zájemci o biblioterapii jsou odkázáni na práci 

spíše detektivní povahy. Malý zájem o biblioterapii dobře ilustruje i fakt, že 

v českém prostředí dosud nevyšla ani jediná monografie na toto téma. 

Stačí však překročit hranice českého prostoru a zjistíme, že se biblioterapii 

věnuje značná pozornost (obzvláště v anglofonních zemích), vznikají 

strukturované webové stránky a dokonce i v nemalém množství vycházejí 

beletristické tituly, jejichž primární zaměření je právě terapeutické. 

V onom malém množství zmínek o biblioterapii, se kterými se můžeme 

setkat v českém prostředí, se často objevuje souvislost s praxí oboru 

knihovnictví. Ale, stejně jako arteterapie není určena pouze pro akademické 

malíře a muzikoterapie neslouží jen konzervatoristům, tak ani biblioterapie 
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není určena jen pro práci knihovníků, nýbrž slouží především všem těm, kteří 

se ve své praxi setkávají s klienty v obtížné životní situaci, tedy psychologům, 

pedagogům a speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům a dalším 

výchovně vzdělávajícím a pomáhajícím profesím. 

Teorie a praxe speciální pedagogiky již dávno nejsou zaměřeny pouze na 

fyzickou rehabilitaci a kompenzaci handicapu, jejich současnou podstatou je 

komplexní péče, mezi jejíž cíle patří mimo jiné i navození psychické pohody a 

sociální začlenění jedince - a právě to jsou témata, u kterých může být 

zapojení biblioterapeutických konceptů do práce s klientem nezanedbatelným 

přínosem. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je tato diplomová práce 

strukturovaná do tří základních oddílů. 

V první části se autor práce pokouší na základě dostupných zdrojů vymezit 

teoretický rámec oboru biblioterapie. 

Druhá část je věnována souvislostem mezi biblioterapií a speciální 

pedagogikou a možnému využití biblioterapeutických postupů a prostředků ve 

speciálněpedagogické oblasti. 
Ve třetí části autor této práce vychází ze své dlouhodobé praxe v oblasti 

práce s klienty s tělesným postižením a zaměřuje svou pozornost na potenciál 

začlenění biblioterapie do práce právě s klienty s tělesným postižením. 

Dále plynulo navazuje praktická část, jež na základě v ý z k u m u popisuje 

četnost využívání biblioterapeutických postupů v zařízeních zaměřených na 

práci s klienty s tělesným postižením. Připojeny jsou rovněž stručné případové 

studie ilustrující různorodé využívání literárních děl a vlastní literární tvorby 

pro terapii. 

Z výsledků výzkumu jsou vyvozena doporučení pro budoucí praxi. 
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V příloze této práce se pak autor pokouší o vytvoření seznamu (včetně 

stručných anotací) těch děl z oblasti beletrie, která by díky svému vztahu 

k tématice tělesného postižení mohla být využitelná v terapeutické práci 

s klienty s tělesným postižením. 



1. Biblioterapie 

1.1 Definice biblioterapie 

Otázka po definici biblioterapie je natolik složitá, že by bez obtíží mohla 

být rozpracována do samostatné diplomové práce. Různí autoři se v definicích 

více či méně rozcházejí, za obecně přijímaný fakt slouží alespoň zařazení 

biblioterapie mezi terapie uměním, tedy disciplíny arteterapeutické (v širším 

smyslu tohoto pojmu). 

Nejčastěji se můžeme setkat s chápáním biblioterapie jako 

psychoterapeutické subdisciplíny, například Velká všeobecná Encyklopedie 

Diderot (2000, s. 313) charakterizuje biblioterapii jako metodu „využívající 

četbu k léčbě psychických poruch, bud' individuálně, nebo skupinově". 

Často se vyskytuje i dvojdimenzionální pojetí biblioterapie, které uvádí 

například P. Hartl a H. Hartlová v Psychologickém slovníku (2000, s. 74): 

„Metoda psychoter., využívající léčebné n. podpůrné účinky četby; způsob 

komunikace, v níž se tištěný text stává terapeutickým prostředkem, 

podporujícím léčebný vliv prostředí zejm. ve zdravotnických zařízeních." 

J. Křivohlavý (1987) charakterizuje šíří různých definic biblioterapie, 

které se pohybují od pojetí, jež zužuje tuto disciplínu na „práci s knihou na 

psychiatrickém oddělení", až k pojetí, které rozšiřuje pole biblioterapie „na 

samou hranici bibliopsychologie, tj. na otázky působení knihy na psychiku 

zdravého člověka". 

Ucelenou charakteristiku biblioterapie včetně všech jejích různorodých 

aspektů poskytuje E. F. Brownová (1975). Ve své práci vychází z definice 

publikované ve Webster's Third New International Dictionary, která 

biblioterapii chápe jako použití vybraných literárních materiálů coby 
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podpůrných terapeutických prostředků v medicíně a psychiatrii a zároveň jako 

poradenství při řešení osobních problémů prostřednictvím řízeného čtenářství. 

Na základě této definice E. F. Brownová (1975, s. 1) dělí biblioterapii do dvou 

úrovní - první je spjata s medicínským a psychiatrickým prostředím; druhá je 

vykonávána „veřejnými knihovníky, školními knihovníky, sociálními 

pracovníky, probačními pracovníky, poradci, duchovními a dalšími 

zainteresovanými" a její podstatou je „řízené čtenářství napomáhající řešení 

osobních problémů". 

Tuto charakteristiku Brownová (1975, s. 3) dále rozvíjí o dvě zásadní 

podmínky pro to, abychom v procesu čtenářství mohli mluvit o biblioterapii. 

První z nich je záměrnost - literatura je pečlivě a cíleně vybírána s ohledem na 

konkrétní terapeutické potřeby; druhou podmínkou je interakce mezi 

terapeutem a klientem. 

Podobné dvojdimenzionální chápání biblioterapie jako E. F. Brownová 

(ovšem navíc s aspekty vztahu ke speciální pedagogice) uvádí P. Svoboda 

(2005, s. 152), který dělí biblioterapii na cílenou a nedlenou. Cílená 

biblioterapie je „využívána především psychoterapeuty". Ve speciální 

pedagogice se podle P. Svobody (2005, s. 152) využívá hlavně biblioterapie 

necílená, „která slouží především k navození pocitu klidu, uvolnění, někdy 

však i pocitu síly, energie, koncentrace, sebevědomí." 

K širšímu pojetí biblioterapie jako „léčby knihou" se přiklání i M. Valenta 

(2003, s. 170, 171) citujíce definice Naggyové a Goodnowa, ve kterých 

Naggyová definuje biblioterapii jako „léčebně-výchovnou (tj.terapeuticko-

formativní) metodu komunikativního charakteru, kterou je možno preventivně 

i kurativně působit na ohrožené, postihnuté a narušené jedince," a Goodnow 

vymezuje pole působnosti biblioterapie charakterizujíce ji jako „léčebnou a 
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edukativně-humanisticky zaměřenou metodu sloužící výukovým programům 

ve školách, v geriatrických zařízeních, v nápravných zařízeních či 

v nemocnicích do té míry, kdy se využívá jako psyehohygienický prostředek 

při dlouhodobé hospitalizaci". 

Současně M. Valenta (2003, s. 171) člení biblioterapii na složku 

receptivní, která zahrnuje „různé formy čtení literárních děl", a složku aktivní, 

„jejímž vrcholem je tvůrčí psaní". 

1.2 Historie 

1.2.1 Literatura jako lék 

Zcela bez nadsázky můžeme tvrdit, že znalost léčebné funkce literatury je 

bezmála stejně stará jako literatura sama. Ve starověkém Egyptě se prý nad 

Alexandrijskou knihovnou klenul nápis „Léčebna duší"; řecký bůh Apollón 

byl bohem básnictví i lékařství zároveň a spojil tak ve své osobě obojí v jedno; 

Aristoteles zastával názor, že umění utváření, řazení a rýmování řeči může 

ovlivnit duševní i fyzický stav člověka. 

M. Nakonečný (1991) v těchto souvislostech uvádí příklady Efezského 

lékaře Sorana (2. stol. n. 1.), který radil svým kolegům, aby k léčení psychicky 

nemocných těmto předčítali z určitých spisů, Horatia, který srovnával básníka 

s lékařem a báseň se sladkým lékem, Seneky, jenž ve svých filozofických 

textech nacházel lék na svou tuberkulózu, nebo Boěthiovy „Filozofické 

útěchy", která pomáhala tišit Dantovu bolest ze smrti milované Beatrice. 

V antice i ve středověku měla literatura utvářet „umění života" a byla 

přiřazována k tzv. afektům, které byly součástí dietetiky (třetí pole medicínské 

praxe, vedle medikamentů a chirurgie). 
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Významnou terapeutickou roli v historii lidstva měla Bible, ze které bylo 

ještě i v počátcích novověku předčítáno pacientům při operacích; 

M.Nakonečný (1991) uvádí příklad španělského krále Filipa II., kterému roku 

1598 během operace abscesu kolena předčítal zpovědník pasáž z Matoušova 

evangelia. 

A ani s nástupem novověku se léčebná role z literatury nevytratila, např. 

J. S. Milí léčil svou melancholii Wodsworthovými básněmi, sp i sovate lé jako 

Proust nebo Rilke zase vyzdvihovali léčebný účinek vlastní tvorby. 

Settembrini v „Kouzelné hoře" T. Manna zamýšlí utěšit trpící pojednáním o 

mistrovských dílech světové literatury, spisovatelka R. Westová podle 

M.Nakonečného (1991) chápe literaturu přímo jako „mocný lék". 

j .2.2 Historie biblioterapie 

Jakkoli ještě nepoužívali přímo termínu „biblioterapie", mezi první 

průkopníky tohoto oboru řadíme doktora Benjamina Rushe a doktora Johna 

Minsona Galta. Na počátku 19. století psychiatr B. Rush doporučil mimo 

terapeutického čtení Bible i využití světských románů a sestavil soubor 

světských i náboženských textů včetně výkladu jejich působení na nemoc 

obecně a na psychiatrická onemocnění zvlášť. 

O půl století později doktor John M. Galt, autor eseje „Četba, 

odpočinek a zábava pro choromyslné", charakterizoval knihovny jako druh 

intelektuálních lékáren naplněných léčebnými prostředky pro každý druh 

emocionální poruchy a zdůraznil důležitost patřičného poradenství a supervize 

(Brownová, E. F. 1975, s. 15). 

Prvním, kdo použil termín „biblioterapie", byl v roce 1916 anglický 

farář Samuel McChord Crothers. V článku „Literární klinika" v měsíčníku 
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Atlantic Monthly popsal Crothers „bibliopathic Institute" svého přítele 

Begstera, jenž zde citován tvrdí, že „biblioterapie je natolik novou disciplínou, 
že nás nemůže udivit existence množství mylných názorů na skutečný efekt, 

který jednotlivé knihy mohou mít" (Brownová, E. F. 1975, s. 16). 

K intenzivnímu rozvoji biblioterapie došlo v první polovině minulého 

století. V USA a v Anglii byly během 1. světové války zřizovány knihovny 

pro raněné vojáky ve vojenských nemocnicích, ve Švédsku, Dánsku a Finsku 

po první světové válce vznikají kurzy pro knihovníky pracující v medicínském 

prostředí. 
Významnou osobností v rozvoji biblioterapie v první polovině 20. 

století byla Sadie P. Delaneyová, která proslula nejprve svou terapeutickou 

prací sdelikventní mládeží a přistěhovalci v New York Public Liberary, 

později též řízením Veteran's Administration Hospital Liberary, kde se během 

jejího vedení zvýšila měsíční cirkulace titulů z 275 na 10 000. 

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století vycházejí katalogy 

terapeutických knih, např. „Guide to children's literature for character 

training" od E. Starbucka, následovaný na přelomu třicátých a čtyřicátých let 

rozsáhlým seznamem biblioterapeutické literatury od E. Lenrowa . K aplikaci 

biblioterapie v nemocničním prostředí přispěli v tomto období bratři Karl a 

William Menningerové, jejichž výzkumy ve svých závěrech zdůrazňují 

potřebu úzké spolupráce lékaře a nemocničního knihovníka. 

Během druhé světové války a v desetiletích po ní byly zakládány první 

společnosti zabývající se biblioterapií. Prvenství mezi nimi dosáhl americkou 

knihovnickou asociací založený Bibliotherapy Committee, který vznikl roku 

1939. Po organizačních změnách, ke kterým v tomto výboru došlo na konci 

padesátých let, dospěl výbor do stádia, kdy se skládal z knihovníků, 
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psychiatrů, psychologů, pedagogických pracovníků a sociologů. Významnou 

postavou ve vedení tohoto výboru v polovině minulého století byla Ruth M. 

Tewsová, která rozšířila působnost Bibliotherapy Committee i mimo pole 

medicíny. 

Z dalších společností, které vznikly ve vztahu k biblioterapii, uvádí 

M.Nakonečný (1991) zejména: Poetry Therapy Association /Cumberland, 

1959/, Association for Poetry Therapy /New York, 1969/, Poetry Therapy 

Institute /Los Angeles 1973/, Bibliotherapy Research Institute /Columbus 

Georgia 1977/. 

V souvislosti s tehdejší aplikací biblioterapie především v nemocničním 

prostředí se v roce 1967 objevil výraz „klinický knihovník" /the clinical 

librarian/ pojmenovávající pracovníka, jehož profesionální specializací je 

biblioterapie. V historii biblioterapie se můžeme setkat rovněž s alternativními 

názvy oboru jako např. „terapeutické čtení" /therapeutic reading/ nebo 

„biblioprofylaxe" /biblioprophylaxis/(Brownová, E. F. 1975, s. 9). 

Významným přínosem pro rozvoj biblioterapie mimo sféry medicíny j e 

dílo E. F. Brownové z roku 1975 „Biblioterapie a jej í širší aplikace" 

/Bibliotherapy and Its Widening Applications/. 

V českém prostředí se biblioterapii a léčebnými aspekty čtenářství 

zabývali především J. Křivohlavý (1987), L. Vášová (1989) a M. Černá 

(1989). 

-L3 Postavení biblioterapie v kontextu příbuzných věd 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 1.1, biblioterapie patří společně 

s arteterapií (v užším pojetí tohoto termínu), muzikoterapií a dramaterapií do 
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širší skupiny terapií uměním a především ve svých na vlastní četbu 

navazujících aktivitách se s ostatními terapiemi uměním často prolíná. 

Vzhledem k terapeutickým aspektům aspirujícím na ovlivnění psychiky 

čtenáře můžeme najít zřetelnou souvislost biblioterapie s psychologií a 

psychoterapií (která někdy bývá vnímána dokonce jako disciplína, jejíž je 

biblioterapie součástí). Celistvost člověka a provázanost jeho fyzických a 

psychických atributů nám poskytuje vhled do souvislosti mezi biblioterapií a 

medicínou. 

Terapeutické působení literatury jde často cestou rozšiřování 

čtenářových obzorů, ovlivňování jeho postojů a cílů, tedy cestou, jejíž 

primární funkce je výchovně - vzdělávací. Z pedagogických subdisciplín 

najdeme výrazný vztah k biblioterapií u bibliopedagogiky, jejímž základním 

úkolem je podle L. Vášové (1986, s. 10) „výchova k aktivnímu, uvědomělému 

a vyspělému čtenářství i vytváření pedagogických podmínek pro jeho 

organizaci a účast na plánovitém řízení četby". 

Terapie uměním často nacházejí své místo v prostředí ústavů, 

nemocnic, věznic, škol nebo poradenských středisek, z čehož je zcela patrná 

jejich provázanost s předmětem speciální pedagogiky. O. Miiller (2005, s. 14) 

považuje terapeutické přístupy ke klientům „v mezích edukačně zaměřené 

enkulturace" za „důležitou součást předmětu zájmu české speciální 

pedagogiky". 

Literární dílo slouží biblioterapií jako terapeutický prostředek, 

nemůžeme tedy opomenout ani úzký vztah mezi biblioterapií a literárním 

uměním. Zvláště v posledních letech dochází v tomto vztahu k oboustrannému 

ovlivňování, tedy nejen že biblioterapie využívá pro své účely literárních děl, 
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ale zároveň vznikají i literární díla, jejichž primárním záměrem je terapeutické 

působení. 

Postavení biblioterapie v systému příbuzných věd charakterizuje níže 

uvedené schéma P. Svobody (2005, s. 151), který navíc odlišuje od 

biblioterapie tzv. poetoterapii (charakteristice poetoterapie se tato práce blíže 

věnuje v kapitole 1.4.2). 

Psychologie Bibliopsycliologie Literární mnění 

i I 

<Biblioterapie Bibliopedagogika 

| 1 
Poetoterapie (Poetopedagogika?) 

Medicína Speciální pedagogika Pedagogika 

,1.3.1 Médiaterapic 

Jakkoli pracuje biblioterapie s uměleckou, populárně - naučnou i odbornou 

literaturou, neznamená to nutně, že by tato literatura musela být v psané nebo 

tištěné formě. Zvláště u osob s postižením zraku nebo u jedinců s mentálním 

postižením tak závažného charakteru, že znemožňuje získání standardních 

čtenářských dovedností, je možné v rámci biblioterapie využívat knižních 

titulů ve formě audio nahrávek, jejichž počet během posledních let významně 

vzrostl. Alternativně ke knize lze využít rovněž její filmové ztvárnění, ovšem 

pouze za předpokladu, že toto naplňuje požadovaný terapeutický efekt. 
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V souvislosti se stoupajícím využitím audiovizuálních materiálů, ať už 

s literární předlohou či nikoliv, předpovídala E. F. Brownová (1975, s. 350) 

nevyhnutelnost přijetí všestrannějšího termínu „médiaterapie" /mediatherapy/. 

Od této předpovědi Brownové ovšem již uplynulo více než třicet let a termín 

„médiaterapie" se dosud nijak neetabloval, můžeme ho tedy chápat zatím jen 

jako výzvu do budoucna. 

.1.4 Subdisciplíny 

V rámci širokého zaměření biblioterapie coby disciplíny, která se zabývá 

možnostmi terapeutického využití literatury, můžeme najít určité terapeutické 

směry, které tento široký záběr zužují na jistou konkrétní část. Zúžení tématu 

má u těchto biblioterapeutických subdisciplín charakter zaměření na jedno 

určité literární dílo (hagioterapie), na konkrétní literární žánr (poetoterapie), 

specifický druh práce s literárním dílem (imagoterapie, konstruktivní 

biblioterapie) nebo omezení na aktivní formu (grafoterapie). 

1 A 1 Hagioterapie 

Hagioterapie se stejně jako biblioterapie zaměřuje na terapeutickou práci 

s literárním textem, v případě hagioterapie se ovšem výběr textu zužuje na 

Bibli. P. Remeš (2005) jako základní formu práce hagioterapie chápe meditace 

„nad biblickým textem inspirované duchovními postupy Františka Saleského, 

Ignáce z Loyoly a Ludvíka Granadského". 

V České republice se hagioterapie vyvinula z metod pastorační terapie a 

duchovního poradenství, jež byly praktikovány v době normalizace v 

podzemních strukturách katolické církve. V současné době nachází tato 
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terapie uplatnění např. v psychiatrické léčebně v Bohnicích nebo v centru 

Paraple. 

1.4.2 Poetoterapie 

Poetoterapii definuje P. Svoboda (2005, s. 151) jako v užším slova smyslu 

„systematické terapeutické působení na psychicky, somaticky a sociálně 

narušené jedince prostřednictvím poezie", v širším slova smyslu pak jako 

„využívání poezie k pozitivnímu ovlivnění prožívání a jednání člověka". Dále 

pak Svoboda (2005, s. 151, 152) připouští dvojí možné vnímání poetoterapie -

buď jako součásti biblioterapie nebo jako samostatné terapeutické disciplíny. 

Sám se přiklání k osamostatnění poetoterapie, což zdůvodňuje tvrzením, že 

biblioterapie pracuje především s linií příběhu, zatímco poetoterapie se 

vyznačuje zdůrazněním pocitů, nálad a emocí, a za tímto účelem využívá 

hlavně působení zvukomalby, rýmu a rytmu. 

K programovému oddělení poetoterapie od biblioterapie došlo poprvé na 

počátku šedesátých let minulého století v souvislosti se vznikem newyorkské 

Společnosti pro poetoterapii. 

Možnosti své realizace v praxi tato disciplína stále hledá; díky různým 

formám propojování poetoterapie s muzikoterapií však může často nacházet 

uplatnění i tam, kde jiné prostředky biblioterapie mají prostor pro využití 

velmi malý (např. u klientů s těžším mentálním postižením). 

L_4.3 Imagoterapie1 konstruktivní biblioterapie 

Imagoterapii charakterizuje L. Vášová (1986, s. 55) jako skupinovou 

terapii, při které se „jedinci vžívají do role literárního hrdiny, vžívají se do 
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jeho obrazu a snaží se napodobit jeho jednání a chování, postihnout motivy 

jeho činů a zaujímají k němu postoje". 

Imagoterapii v mnoha ohledech podobné pojetí uvádí M. Rosová (1999) u 

skupiny lékařů a psychologů z Psychiatrické léčebny v Opavě, kteří koncem 

sedmdesátých let minulého století prosazovali metodu, jež sami nazývali 

„konstruktivní biblioterapií". I zde šlo o skupinovou terapii, ve které literární 

příběh fungoval jako modelová situace sloužící sebepoznání. Terapie tedy 

neměla vést k zužitkování čtenářského zážitku pro pojmenování nebo řešení 

problému pacienta, ale k demonstraci jeho osobnostních specifik. 

j_-4.4 Graťoterapie 

O grafoterapii se zmiňuje M. Nakonečný (1991) v souvislosti 

s konstatováním posilujících důsledků četby a psaní, které na sobě zakoušejí 

sami spisovatelé. Grafoterapii tedy rozumíme to, co již bylo v kapitole 1.1 

v této práci pojmenováno jako aktivní složka biblioterapie, tedy tu část 

biblioterapie, která se realizuje skrze tvůrčí psaní. 

1-5 Cí le biblioterapie 

Zvolíme-li si za východisko práci J. Křivohlavého (1987) a 

transformujeme-li v ní uvedené cíle biblioterapie tak, aby odpovídali širšímu 

(nejen nemocničnímu) prostředí, můžeme stanovit tyto základní účely, kterým 

má biblioterapie sloužit: 

Obecné cíle: 

1) Umožnit, aby s klientem bylo jednáno v jeho celistvosti, aby byla 

věnována pozornost nejen symptomům jeho nemoci, postižení nebo 

znevýhodnění, nýbrž aby byl vnímán jako plnohodnotná osobnost. 
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2) Posilovat v klientovi vůli a chuť k životu, uzdravení, fyzické, psychické 

a/nebo sociální rehabilitaci, posílit jeho snahu být eticky 

plnohodnotným člověkem bez ohledu na svou nemoc, své postižení 

a/nebo své znevýhodnění. 

3) Pomoci klientovi, aby se uměl vyrovnat se svou nemocí/ svým 

problémem/ postižením/ znevýhodněním. 

Konkrétnější cíle: 

1) Čtení jako forma přípravy na život; hledání a nacházení preferovaných 

modelů chování a jednání. 

2) Podněcování klienta ke zvýšení osobní aktivity. 

3) Relaxační funkce; odpoutání klientových myšlenek od vlastní nemoci, 

vlastních problémů a těžkostí. 

4) Umožnění bližšího kontaktu mezi klientem a terapeutem a jejich 

společného hledání východisek z problémů klienta. 

5) Zprostředkovaný kontakt s vnějším prostředím - u klientů 

setrvávajících v omezeném prostředí, např. v ústavech, nemocnicích, 

věznicích apod. 

6) Vytváření a podpora návyků samostatného čtení. 

L. Davies (2003) se při aplikaci biblioterapie zaměřuje na použití té 

terapeutické literatury, jejímž tématem je tzv. „coping", tedy zvládání určitého 

problému, vypořádání se s konkrétní situací. Obvykle se jedná o prózu, jejíž 

hlavní hrdina čelí nějakému problému, vyrovnává se s těžkou situací, 

například se svou nemocí, pobytem v nemocnici, se svým postižením a/nebo 

znevýhodněním apod. 
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Vycházíme-li z práce L. Daviese (2003), můžeme cíle biblioterapeutického 

využití takové literatury definovat následovně: 

Účelem je klientům pomoci 

l i l identifikovat a potvrdit své vlastní pocity 

uvědomit si, že i jiní mají problémy podobné klientovým vlastním 

£ 0 podnítit diskusi 

£ 0 pomoci rozvíjet myšlenky a sebevědomí 

EU objevit dostupná řešení a možnosti vypořádání se s problémem 

0 3 zvolit konstruktivní směr v jednání 

L. Davies (2003) a T. Mclntyre (2004) shodně uvádějí dva důležité 

Poznatky z oblasti využití biblioterapie. Prvním z nich je varování před 

Přeceňováním dopadu biblioterapie, která (aniž by tím byl zpochybňován její 

možný přínos) by měla být u klientů se závažnými psychologickými problémy 

využívána pouze jako terapie doplňková. Druhý důležitý poznatek tkví 

v uvědomění si profylaktických možností biblioterapie, tedy jejího možného 

využití nejen pro léčbu, ale i pro prevenci. 

L 6 Formy práce 

Stejně jako ostatní druhy uměleckých terapií, může být biblioterapie 

realizována jak individuálně, tak i skupinově. Na základě studie, jejímž 

autorem je T. Mclntyre (2004), můžeme tyto dvě formy biblioterapie 

charakterizovat následovně: 

V individuální biblioterapii je literární dílo vybráno klientovi na základě 

jeho specifických potřeb. Klient si čte materiál sám, alternativně je konkrétní 
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dílo klientovi předčítáno. S klientem jsou individuálně vedeny i následné 

aktivity, které mohou zahrnovat diskusi, zapisování dojmů, další umělecké 

zpracování apod. Skrze tento proces se u klienta uvolňují emoce a dochází 

k úlevě od emocionálních tlaků. Navíc zkoumáním a analýzou morálních 

hodnot a stimulací kritického myšlení se u klienta rozvíjí sebevědomí, zvyšuje 

se úroveň jeho sebepojetí a zlepšuje se jeho osobnostní a sociální vnímání. 

Při skupinové biblioterapii klienti předčítají konkrétní literární text nahlas, 

případně poslouchají, zatímco je jim dílo předčítáno terapeutem. Žádoucí 

efekt je obdobného charakteru jako u biblioterapie individuální, ovšem 

s větším důrazem na uvědomění skutečnosti, že klienti nejsou ve svých 

pocitech osamoceni a že jejich problémy mohou být sdíleny s ostatními. 

Výše uvedené charakteristiky individuální a skupinové biblioterapie 

definují některé jejich obecné rozměry, v konkrétní realizaci se však mohou 

jednotlivé terapeutické postupy značně lišit. Velký rozsah torem 

biblioterapeutického působení zmiňuje M. Meyerová (1990), jež zároveň 

klade důraz na možnost významných zisků nepodmíněných časově rozsáhlou 

interakcí s terapeutem. Zjednodušeně řečeno: „Dítě, které je ve stresové 

situaci, může bezprostředně sáhnout po knize. Nemusí čekat, až se mu bude 

někdo věnovat a utěší ho." 

_L7 Plán průběhu biblioterapie. pomůcky 

Navzdory tomu, že jednotlivé aspekty procesu biblioterapie se mění 

v závislosti na specifických charakteristikách cílové skupiny klientů, prostředí, 

v němž k terapii dochází, nebo skutečnosti, zda se jedná o terapii individuální 

či skupinovou, přesto můžeme v procesu biblioterapie najít některé základní, 

často se opakující kroky. 
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T. Mclntyre (2004) uvádí zjednodušené schéma procesu biblioterapie při 

práci s mládeží; převedeme-li toto schéma do obecnější roviny (tedy 

neomezující se na určitou věkovou skupinu), dojdeme k následujícímu 

postupu jak pracovat s klientem v rámci biblioterapie: 

1. Identifikujte klientovy potřeby. K této identifikaci využíváme 

pozorování, rozhovoru s klientem, rozboru anamnestických údajů. 

V případě potřeby uvádí L. Vášová (1986, s. 54) též možnost využití 

tzv. „Buchkatalogtestu" švýcarského psychologa Tramera, při kterém si 

pacient z fiktivního katalogu knih vybírá podle názvu určitý počet knih, 

o které by měl zájem, určuje jejich preferenci. 

2. Poskytněte klientovi odpovídající literární materiály, přičemž mějte na 

paměti především následující: 

a) Text musí kopírovat úroveň klientových čtenářských schopností. 

b) Obtížnost textu musí být zvolena s ohledem na psychickou vyzrálost 

klienta. 

c) Téma by mělo odpovídat potřebám klienta. 

d) Postavy by měly být věrohodné, aby se klient mohl vcítit do jejich 

příběhu. 

e) Dějová osa příběhu by měla být realistická (neplatí u použití s dětmi) 

a obsahovat tvůrčí řešení problému. 

3. U skupinové biblioterapie se rozhodněte, kde a kdy budou probíhat 

setkání a jak budou organizovány. 

4. Naplánujte aktivity navazující na čtení (např. diskuse, zapisování 

dojmů, výtvarné nebo dramatické ztvárnění). 

5. Motivujte klienta přípravnými aktivitami (např. pokládejte takové 

otázky, které nasměrují vaše rozhovory k danému tématu). 
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6. Zapojujte se návodnými otázkami již během čtení. Průběžně uvádějte 

stručná shrnutí, kam dosud příběh dospěl (abyste měli jistotu, že se 

žádoucí poselství neztratí v záplavě triviálních sdělení). 

7. Po přečtení ponechte klientovi krátkou přestávku k vlastní reflexi textu. 

8. Představte klientovi navazující aktivity: 

- převyprávění příběhu 

- důkladná diskuse nad tématem knihy (probírají se špatné a dobré, 

morálka, právo, silné i slabé stránky hrdinů) 

- výtvarné aktivity (např. namalujeme mapu ilustrující události 

v příběhu, z časopisových fotek a textů tvoříme koláž nebo nadpisy 

jednotlivých kapitol příběhu, malujeme obrázky jednotlivých událostí) 

- tvůrčí psaní (např. pokoušející se o jiné řešení příběhu nebo 

analyzující rozhodnutí jednotlivých postav) 

- dramatizace (např. hraní rolí, rekonstrukce příběhu s loutkami 

vytvořenými během výtvarných aktivit) 

9. Asistujte klientovi při vyvozování závěrů skrze diskusi, naslouchání 

možným řešením nebo jiné aktivity. 

T. Mclntyre (2004) dále uvádí dvě důležitá upozornění: 

1) Vyvarujte se témat (jako např. potrat, drogy, zločin...), která mohou 

vyvolávat znepokojení u rodičů nebo jiných příbuzných klientů nebo i v širší 

společnosti, pokud tato témata nejsou schválena vaším vedením nebo/a 

ostatními zúčastněnými. 

2) Buďte dobře obeznámeni s knihou. Přečtěte ji a snažte se jí porozumět 

dříve, než ji použijete. 

Výše uvedený postup reflektuje zejména práci s textem zaměřeným na 

konkrétní problematické téma. Někteří autoři, jako např. M. Stejskalová 

22 



(2007), upozorňují na rovněž nezanedbatelné možnosti využití biblioterapie 

pro relaxaci. Může jít o pouhé čtení literárního díla za účelem vytvoření 

příjemného prostředí, ale i o relaxační cvičení s literárním či poetickým 

textem. M. Stejskalová (2007) pro ilustraci uvádí příklad, kdy „u 

hyperaktivních dětí při čtení básničky Království lenochů cvičíme pomalé 

pohyby". 

J. Křivohlavý (1987) doporučuje jako součást biblioterapie vedení 

čtenářského deníku a dále uvádí soupis využitelných pomůcek - např. držáků 

knih pro ležící pacienty, obracečů stránek pro ortopedicky postižené, 

projektory pro promítání textu na stěnu či strop, čtecí přístroje, audio 

nahrávky čteného textu knih, knihy se slepeckým písmem. Nově bychom tento 

výčet mohli jistě obohatit například o přenosné počítače, zařízení hlasových 

vstupů a výstupů u počítačů, trackball apod. 

U L A k t i v n í b ibl io terapie 

Za aktivní složku biblioterapie bychom v širším smyslu mohli považovat 

veškeré činnosti navazující na samotné čtení textu, tedy vlastní psaní, diskusi, 

arteterapeutické nebo dramaterapeutické postupy atd. V této kapitole se ale 

budeme věnovat užšímu pojetí, tj. vlastní literární tvorbě klienta, která buď 

může navazovat na čtení terapeutem zvoleného textu, nebo může být 

samotným základem biblioterapeutického procesu. 

Cenným přínosem pro rozvoj aktivních prvků v biblioterapii mohou být 

kurzy tvůrčího psaní. Např. Z. Fišer (2001, s. 39) doporučuje ve své učebnici 

„Tvůrčí psaní" vznik kurzů tvůrčího psaní určených přímo pro „psychology, 

psychoterapeuty, vychovatele a další pracovníky s dětmi a mládeží" a dále 

uvádí, že mezi techniky využitelné v praxi těchto profesí by měly patřit 
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především „asociativní psaní, záznamy snů a představ, autobiografické psaní, 

a hlavně hry s texty a psaním". 

Stejně jako celý proces biblioterapie vyžaduje do jisté míry tvůrčí přístup 

terapeuta, i aktivní prvky v biblioterapii mohou být rozvíjeny v rámci fantazie 

terapeuta i klienta. Následující aktivity mohou sloužit za příklad, jak v procesu 

biblioterapie navázat na samotné čtení terapeutického textu: 

^ .Ponech te klienta, ať napíše vlastní výklad přečteného textu. Může jít 

o výklad celého textu, ale je možné se zaměřit jen na některé 

důležité části, např. na charakteristiku nebo význam jednání některé 

postavy, určitou situaci nebo smysl autorova sdělení. 

^ K l i e n t novinářem: nechte klienta, aby vytvořil recenzi přečteného 

textu. Máte-li takovou příležitost, motivujte klienta možností 

uveřejnění recenze v místním časopisu. 

by klient změnil, kdyby on sám byl autorem přečteného textu? 

Požádejte klienta, ať se pokusí napsat vlastní rozuzlení zápletky 

přečteného příběhu. 

^ P o ž á d e j t e klienta, aby se pokusil rozvinout přečtený příběh za 

použití jiného žánru. Např.: 

Napište popis hlavní postavy tak, jak by ho napsala některá z postav 

vedlejších. 

Napište interview s některou z postav. 

Napište inzerát, který posílá některá z postav do rubriky seznámení. 

vlastní autorská tvorba (nezaložená na předchozí práci s textem) může 

samozřejmě vycházet ze spontánní touhy tvořit, případně též může 
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zpracovávat zadané téma, jako např.: má životní zkušenost, můj zážitek, má 

práce, rodina nebo škola, moji přátelé, mé problémy a jak já je řeším apod. 

Jindy může být autorská tvorba podnícena konkrétním cvičením z oblasti 

tvůrčího psaní, jako jsou např.: 

^ Popis vjemů se zavázanýma očima: 

Popište vjemy tak, jak byste je zažívali při cestě odněkud někam, 

kdybyste měli na této cestě zavázané oči. Popište kudy, a jak se 

pohybujete. 

Představte si, že se nacházíte na určitém místě (v autobusu, v jídelně, 

v lese...) a máte zavázané oči. Popište své vjemy tak, aby Čtenář 

poznal, kde se nacházíte. 

Popište hmatové, čichové či chuťové vjemy z konkrétního předmětu 

tak, aby čtenář poznal, o jaký předmět se jedná. 

^ P r o m l u v t e za předmět na určitém místě nebo v určité situaci. Např. 

Jsem jabloň v sadu ..., jsem pouliční lampa před rozedněním ..., 

jsem Katčin vánoční dárek ... 

^ O ž i v e n í scény na fotografii. Vezměte starší fotografii (vlastní nebo i 

cizí) a literárně ztvárněte děj, který se na ní odehrává. Ztvárnění 

může mít formu prózy, divadelní hry nebo básně. 

^ Brainstorming. Na základě zapisování volných asociací vytvořte ve 

skupině literární postavu, její charakteristiky a následně i příběh, 

v němž figuruje. 

^ Kolektivní báseň. Je zadané téma a název, účastníci ve skupině se 

střídají ve tvorbě vždy po jednom verši. 
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^.Pozorování města, krajiny. Po omezenou dobu (např. čtvrt nebo půl 

hodiny) pozorujte určité místo nebo trasu ve městě nebo v krajině. 

Pozorování zpracujte jako krátkou dynamickou reportáž nebo 

statický žánrový obrázek. 

^ Tvorba akrostichu, tedy básně, ve které první p í s m e n a jednotlivých 

veršů dají dohromady jméno a příjmení autora, vede podle Z. Fišera 

(2001, s. 82) „k autorské seberetlexi, k introspekci". Při vytváření 

akrostichu nejprve napíšeme pod sebe písmena našeho jména a 

teprve pak na jejich základě tvoříme verše, jež charakterizují nás 

samotné. 

^ T e c h n i k a náhodně vybraných slov. Náhodně (např. ve slovníku) 

vyberte tři slova. Použijte vybraná slova při tvorbě krátkého textu, 

např. drobné povídky, bajky, dopisu příteli. 

-LjOsobnost a kvalifiknce biblioterapeuta 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 1.1, nezbytnou podmínkou pro to, abychom 

v konkrétním procesu čtenářství mohli mluvit o biblioterapii, je interakce mezi 

klientem - čtenářem a terapeutem. Biblioterapeut zde tedy hraje 

nezastupitelnou roli a svými osobnostními charakteristikami může vážně 

ovlivnit proces terapie. 

Mezi osobnostní kvality biblioterapeuta řadíme především jeho obecně 

lidské a odborné předpoklady. V obecně lidské rovině přikládá O. Miíller 

(2005, s. 21, 22) důležitost zejména „schopnosti pochopení druhého člověka, 

schopnosti přijetí druhého člověka a schopnosti být autentický" a dále 

zdůrazňuje podmínky psychického zdraví, kvalitního „žebříčku" hodnot, 
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tvořivosti a flexibility, vůle k překonávání těžkostí, odvahy nést rizika, 

schopnosti umožnit druhému maximální možnou míru samostatnosti. 

P. Svoboda (2005, s. 155) v tomto ohledu zmiňuje i nezanedbatelnou roli 

terapeutovy barvy hlasu a jeho schopnosti hlasitého čtení (tempo, dynamika, 

hlasitost). 

Mezi odborné předpoklady biblioterapeuta patří znalost problematiky 

specifik konkrétních klientů, speciální dovednosti potřebné pro práci s klienty, 

schopnost součinnosti a komunikace s klienty, znalost biblioterapeutických 

Přístupů a konkrétních použitelných literárních zdrojů, schopnost týmové 

spolupráce s ostatními odborníky i s lidmi z okolí klienta, přijetí profesních 

morálních norem. 

Odborné předpoklady kladené na osobu biblioterapeuta zároveň 

determinují okruh profesí, jímž je biblioterapie v rámci rozšiřování odborné 

kvalifikace určena - jedná se o profese, které si již část zvýše uvedených 

odborných předpokladů přinášejí v rámci své vlastní kvalifikace. Jde tedy 

zejména o psychology, pedagogy, speciální pedagogy, sociální pracovníky, 

Psychiatry, knihovníky. 

Oproti možnostem studia ostatních terapií uměním, je okruh příležitostí ke 

specializaci v oboru biblioterapie značně omezený. V České republice nabízí 

specializační studium biblioterapie v rámci Centra celoživotního vzdělávání 

katedra speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. Jedná se o kombinované třísemestrální studium určené především 

speciálněpedagogickým pracovníkům; náplní studia jsou kromě biblioterapie i 

osobnostně terapeutický výcvik a základy psychologie, literární teorie a 

výchovy, arteterapie a dramaterapie. 
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2. Biblioterapie ve speciální pedagogice 

Jak již bylo zmíněno v kapitolách 1.1 a 1.3 předmět a metody biblioterapie 

mohou být vnímány v nejrůznějších souvislostech. Např. E. F. Brownová 

(1975, s. 3, 4) odděluje tzv. biblioterapeutickou vědu (science of 

bibliotherapy), jež je založena na působení kvalifikovaného týmu odborníků, 

od tzv. umění biblioterapie (art of bibliotherapy), které je realizováno na 

základech prostého porozumění lidským potřebám a nadstandardním 

literárním rozhledu. V takovém rozdělení má pojetí biblioterapie ve speciální 

Pedagogice blíže k biblioterapeutické vědě. 

V souvislosti s biblioterapií platí definice O. Mullera (2005, s. 20) 

charakterizující a vymezující postavení a význam speciálněpedagogických 

terapií v systému komplexní rehabilitační péče: „Speciálněpedagogické 

terapie buď navazují na léčbu (doplňují léčbu) nemocí v oblasti medicíny, 

nebo slouží jako svébytný druh pomoci při potížích vyplývajících 

z významných kulturních či sociálněadaptačních odlišností - přitom jsou 

zaměřeny na ty důsledky těchto problémů, jež se projevují ve snížených 

schopnostech (neschopnosti) normální životní seberealizace - ve vzdělání, 
v práci, v bydlení, v zájmových aktivitách atd." 

V obecné rovině tedy můžeme tvrdit, že biblioterapie by měla fungovat 

jako svébytný způsob intervence, rozšiřující již tradiční kompetence 

speciálního pedagoga. 

Jako speciálněpedagogická terapie má biblioterapie úzký vztah k některým 

liniím psychoterapie - jedná se především o linii humanistickou, jež klade 

důraz na nedirektivně vedený rozhovor a práci s kreativitou člověka, a linii 

kognitivně-behaviorální, jejíž podstatou je víra v měnitelnost psychických 

Projevů člověka učením. 
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Pro použití biblioterapie ve speciální pedagogice je důležité uvědomění si 

celistvosti klienta, jež je utvářen mimo jiné i svým postižením. Zjednodušeně 

řečeno: Klient je osobností, ne diagnózou! Během terapeutického procesu se 

samozřejmě nabízí volba literárního díla pracujícího s konkrétním druhem 

postižení, často ovšem může být daleko užitečnější přínos díla, které nemá 

žádný přímý vztah k postižení klienta, ale zaměřuje se na jinou složku jeho 

osobnosti (zájmy, profesní uplatnění apod.). 

2 J Biblioterapie a psvcholoďe jedince s postižením 

Jakékoliv zdravotní postižení sebou nese nejen znevýhodnění jedince 

v oblasti fyzické, ale též určité specifické (převážně negativní) dopady 

v oblasti psychické a sociální. V následující kapitole jsou charakterizovány jak 

některé z psychických a sociálních specifik jedince s postižením, tak i 

možnosti ovlivňování těchto vlastností, projevů a jednání prostřednictvím 

biblioterapie. 

Z. Hadj-Moussová (1999, s. 58, 59) uvádí v souvislosti s vývojem 

osobnosti člověka velký význam vlastních aktivit jedince, činností, které jsou 

reakcemi na okolní svět, utvářejí vztahy, vyvolávají odezvy okolí, určují místo 

jedince v prostředí a jsou zdrojem charakteru prožívání vlastního zařazení do 

společnosti. Výše zmíněná autorka pak dále definuje psychologický vliv 

Postižení: „Každé postižení působí podle toho, jak postižený své postižení 

Prožívá a jak toto prožívání na něj působí, jaké způsoby řešení své situace 

nachází a jak tyto způsoby řešení ovlivňují jeho osobnost (jako získané 

dispozice, tj. ustálené způsoby chování či vzorce chování)". 

V oblasti prožívání vlastního postižení může být biblioterapie přínosem 

Především při zapojení autobiografických knih od autorů s postižením, knih 
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popisujících reálné i imaginární osudy lidí s postižením. Takové knihy mohou 

čtenáři - klientovi nabídnout vzorové strategie vyrovnávání se s postižením a 

utváření vlastní identity. Stejně tak mohou tyto knihy poskytnout klientům 

možná řešení situací specifických právě pro jedince s postižením. Především 

autobiografické knihy spisovatelů s postižením pak mohou pozitivně 

ovlivňovat psychiku klienta prostřednictvím vědomí určité sounáležitosti -

uvědomění si, že v takové situaci není klient sám, že obdobné potíže řeší i jiní 

lidé a že se těmto lidem dokonce podařilo najít úspěšné řešení. 

Vztaženo k etiologii postižení najdeme odlišné psychologické a sociální 

dopady (a tím i jiný prostor pro uplatňování biblioterapie) u postižení 

vrozených a u postižení vzniklých až v průběhu života. 

U postižení vzniklých v průběhu života (případně též u vrozených postižení 

Progresivního charakteru) má zásadní psychologický dopad změna 

dosavadního životního stylu. V takových případech může biblioterapie 

prostřednictvím vhodně zvolených knih sloužit k vyrovnání se s nastalou 

životní situací, k přijetí handicapu a začlenění se do společnosti. 

U postižení vrozených a neprogresivních klienti přijímají své postavení a 

vytvářejí si místo ve společnosti již od útlého dětství, jejich životní směřování 
a styl zpravidla vycházejí z jejich vlastních zkušeností. 1 tak jim ale může být 

biblioterapie přínosná, především v souvislosti s přijetím určitých životních 

mezníků, jež v případech jedinců s postižením vykazují větší komplikovanost 

než u intaktní populace (přechod ze školy do zaměstnání, naplnění partnerské 
a rodičovské role apod.). 

Závažný psychologický dopad v životě jedince s postižením mají i 

omezené možnosti v plánování vlastního života. Z. Hadj-Moussová (1999, s. 
59> 62) k tomu poznamenává, že „postižení ve významné míře limituje 
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budoucnost člověka, jak v možných realizacích, aspiracích, tak i zhoršováním 

stavu či ohrožením života (progresivní onemocnění)", a jako jednu z možností 

řešení této náročné životní situace uvádí techniku kompenzace, „která pomáhá 

jedinci vyrovnat deficit v jedné oblasti zvýšenou výkonností v oblasti jiné". 

V technice kompenzace jde tedy o přesun zájmů do takové oblasti, která je 

i při konkrétním postižení jedinci dostupná. A právě v tomto postupu může 

být biblioterapie nápomocna při plánování budoucnosti a realizaci jedince 

s postižením. Za pomoci vhodně zvolených titulů (z oblasti beletrie, ale i 

literatury odborné či populárně-naučné) může terapeut pomoci klientovi 

s výběrem jak profesního zaměření, tak i zájmových aktivit. U postižení 

vzniklých během dospívání či dospělosti (úrazy či nemoci s trvalými 

následky) může terapeutická literatura pomoci klientům uvědomit si, že jejich 

život sice nebude jako dřív, ale že jejich budoucnost je stále otevřená a že 

navzdory vzniklému postižení mohou dát svému životu smysl. 

V případě užití biblioterapie v rámci problematiky řešení náročných 

životních situací vznikajících v souvislosti s postižením je třeba dát pozor na 

odlišení terapeutické role literárního díla od negativního vlivu tzv. únikové 

literatury, jež slouží k pouhému psychologickému úniku od vlastních 

Problémů do fiktivního literárního světa. 

Z hlediska uspokojování potřeb může především aktivní biblioterapie (tedy 

vlastní literární tvorba) pomoci k naplnění potřeby výkonu a sociálního 

uznání. Vzhledem k rozvoji technologií a různorodých pomůcek pro jedince 
s postižením je v současné době psaní (včetně vlastního tvůrčího psaní) 

dostupné i klientům s těžkým zdravotním postižením. Aktivity různých 

organizací pro klienty s postižením stejně jako nakladatelské ediční řady 

zaměřené na začínající autory usnadňují spisovatelům a básníkům 
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s postižením uveřejňování vlastních děl a tím i získávání pocitu vlastní 

hodnoty a respektu okolní společnosti. 

2.2 Biblioterapie v kontaktu s rodiči dítěte s postižením 

Jakkoli může práce speciálního pedagoga zásadním způsobem ovlivnit 

rozvoj jedince s postižením, je třeba si uvědomit, že stejně jako u všech dětí i 

u dětí s postižením hrají nejdůležitější a nezastupitelnou roli v rozvoji jejich 

osobnosti rodiče. Zvláště do oblastí sebehodnocení a rozvoje samostatnosti 

dítěte s postižením se může významným způsobem promítnout přijetí dítěte 

v rodině a informovanost rodičů o možnostech a schopnostech dítěte. Role 

speciálního pedagoga zde může spočívat nejen v práci s dítětem samotným, 

ale i ve vedení rodičů a spolupráci s nimi. 

Následující odstavce jsou věnovány některým specifickým problémům, ke 

kterým nezřídka dochází u rodičů dítěte s postižením, a možnému ovlivňování 

těchto problémů prostřednictvím biblioterapie. 

První kritickou situací pro rodiče dítěte s postižením je samotné přijetí 

dítěte. Bezprostředně po narození dítěte rodiče často odmítají uznat 

skutečnost, že dítě je postižené nebo že postižení je trvalé. M. Vágnerová 

(1999, s. 78) uvádí, že narození dítěte s postižením je pro rodiče situace 

»natolik tíživá, že ji nelze přijmout, a proto vesměs dochází k popření". 

Obvykle následuje fáze hledání viníka, ať už ve formě obviňování okolí či 

sebe samotného. Sebeobviňování může podle M. Vágnerové (1999, s. 86) vést 

až k tomu, že se rodič dítěti obětuje, aby vinu odčinil, „event. popírá 

závažnost handicapu, aby se vina zdála menší". Přijetí dítěte s postižením je 

obtížné i proto, že u rodičů vede k deprivaci potřeby jasné a především 

otevřené budoucnosti. 
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Biblioterapic může být ve fázi přijetí dítěte s postižením nápomocna 

především prostřednictvím naučných knih vysvětlujících etiologii postižení (a 

tím i eliminujících pocit viny) a uvádějících do problematiky postižení (a tím i 

vyjasňujících pro rodiče novou náročnou situaci). Naučná literatura, ale i 

biografie jedinců s postižením mohou vést k vybudování adekvátních představ 

o odlišnostech v budoucím vývoji dítěte a tak přispět k vytvoření nových 

plánů a očekávání do budoucnosti. 

Vlastní tvorba autorů s postižením a literární výpovědi rodičů dětí 

s postižením mohou být povzbuzením i v další kritické životní situaci - Z. 

Kubíčová (1995, s. 8) uvádí dopady skutečnosti, že dítě s postižením je 

»nechlubitelné", tedy „nelze je převádět, matka je vyřazena z hloučku matek 

nebo se i sama vyřadí, neboť má oprávněné obavy z reakcí ostatních". 

Jako další obtížnou situaci v životě jedince s postižením uvádí Z. Kubíčová 

(1995, s. 9) fakt, že děti s postižením zůstávají v péči rodičů i v době, kdy se 

Jejich vrstevníci osamostatňují a zakládají vlastní rodiny. V tomto jevu se 

významným způsobem promítá jeden z nežádoucích výchovných přístupů 

rodičů dítěte s postižením, tzv. hyperprotektivita, tedy nadměrné ochraňování 

dítěte, které vede k omezování jeho rozvoje k samostatnosti. Protipólem 

hyperprotektivního přístupu jsou situace, kdy rodiče usilují o to, aby se jejich 

dítě s postižením vyrovnalo svým vrstevníkům ze zdravé populace, a kladou 

proto na dítě přehnané nároky. 

Jak hyperprotektivní přístup, tak i kladení přehnaných nároků na dítě, jsou 

do značné míry zapříčiněny nevědomostí, neznalostí žádoucích výchovných 

Postupů. Rodiče předpokládají, že dělají pro své dítě to nejlepší, a 

neuvědomují si, že svým počínáním poškozují jeho zdravý vývoj. V takových 

Případech může být biblioterapie přínosem nejen prostřednictvím naučných 
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knih zaměřených na výchovu dětí, ale opět i za pomoci autobiografických 

knih od autorů s postižením nebo od rodičů dětí s postižením. Beletrie 

s postavou s postižením (ať už autobiografická nebo fiktivní) se často věnuje 

příběhům, ve kterých je dítěti nebo dospívajícímu jedinci rodiči poskytována 

odpovídající láska a peče, ale zároveň je mu ponechán i dostatečný prostor pro 

rozvoj vlastní samostatnosti. A právě takové příběhy mohou pro účely 

biblioterapie sloužit jako vzorové. 

2 3 Součástí multidisciplinárního týmu 

Pojmem komplexní rehabilitační péče rozumíme působení v oblastech 

zdravotních, sociálních i výchovně vzdělávacích aspektů života jedince 
s postižením. Z toho pak vychází i potřeba multidisciplinárního týmu 

odborníků, kteří se na tomto působení podílejí. Takové týmy v praxi obvykle 

tvoří především speciální pedagog, lékař, psycholog a sociální pracovník, 

často bývají zapojeni i ostatní pedagogové, fyzioterapeut, ergoterapeut, 

logoped, osobní asistent a asistent pedagoga, podle potřeby pak i další 

specialisté. 

Následující odstavce charakterizují, jak se mohou různé aspekty 

biblioterapie promítnout do práce jednotlivých odborníku zvýše 

charakterizovaného multidisciplinárního týmu. 

Potenciálně nej významnější vztah k biblioterapii najdeme nepochybně 
v odbornosti psychologa a speciálního pedagoga. Psycholog v rámci svých 

intervencí může doporučit klientovi konkrétní knihu, může společně 
s klientem nebo i skupinou klientů číst určitý text a dále pracovat s jeho 
významy. 
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Stejné možnosti práce s biblioterapií jako u psychologa najdeme i u 

speciálního pedagoga, jenž je ze své profese tím odborníkem, který má 

nejucelenější náhled na specifika a potřeby klienta s postižením. 

U předmětových pedagogů nabízí biblioterapie největší možnosti využití 

učitelům a učitelkám českého jazyka a literatury, kteří mohou začlenit 

terapeutické tituly do povinné nebo doporučené četby, pracovat 

s terapeutickými texty při výuce čtení nebo plánovat terapeutické záměry do 

tvorby slohových prací. Určité aspekty biblioterapie se mohou promítnout též 

do výuky výtvarné výchovy (literární text inspirací pro tvorbu výtvarného 

díla) nebo základů společenských věd (práce s terapeutickými texty s etickým 

rozměrem). 

Z iniciativy učitele českého jazyka, speciálního pedagoga, školního 

knihovníka, jiných odborníků nebo i samotných žáků a studentů může 

vzniknout cenné terapeutické médium - školní časopis. Kromě publikace 

vlastních děl žáků, jež je zdrojem vědomí vlastního úspěchu a důležitosti, 

může takový časopis posloužit například pro zveřejnění studentské recenze na 

(pedagogem nebo jiným odborníkem vybrané) terapeutické dílo, čímž dojde 

k posunu procesu biblioterapie na běžnější, z pohledu klienta méně odbornou 

úroveň, a zároveň tento postup zajistí větší povědomí o recenzovaném titulu 

mezi ostatními žáky. 

Výše zmíněná možnost využití terapeutického textu při rozvoji čtenářských 

dovedností je jednou z možností, jak se mohou aspekty biblioterapie 

Promítnout do práce logopedii. 

Znalost rodinného prostředí je velikým potenciálem, kterým může do 

terapeutického působení zasáhnout sociální pracovník. Z hlediska 

komplexního přístupu rozumíme, že terapeutické působení nemusí být 
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omezeno jen na klienta samotného, ale může být zaměřeno též na rodinné 

příslušníky (například využitím textů nabízejících strategie řešení problémů 

nebo vyrovnávání se s konkrétní situací). 

Pomoc osobního asistenta či asistenta pedagoga je v procesu biblioterapie 

zvlášť vítána tam, kde klient (ať už z důvodů fyzických nebo psychických) 

nedosahuje čtenářské úrovně dostačující k samostatné práci s textem. 

V ústavním prostředí se stává součástí odborného týmu také vychovatel, 

jenž může různé formy biblioterapie zahrnout do plánu volnočasových aktivit 

klienta. Výhodou vychovatele je ve srovnání s ostatními odborníky patrně 

největší rozsah času stráveného s klientem, tedy i velký prostor pro poznání a 

pochopení klientových specifik a problémů. 

Vzhledem k nezastupitelnému postavení všech odborníků v multidiscipli-

nárním týmu, může být proces biblioterapeutického působení jen zřídka kdy 

aktivitou samotného jedince. Naopak, má-li biblioterapie dosahovat kýžených 

výsledků, předpokládá se týmová spolupráce zaměřená jak na volbu 

terapeutického postupu a vhodného textu, tak i na zhodnocení výsledků 

Procesu. 
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3. Biblioterapeutické aspekty ve vztahu k tělesnému postižení 

3,1 Tělesné postižení v literatuře 

S tělesným postižením se lidé setkávají od samotných počátků historie 

lidstva a tak není divu, že zmínky o takto hendikepovaných jedincích můžeme 

nalézt i v nejstarších dostupných literárních záznamech. 

B. Titzl (2000, s. 90, 92) uvádí jako jeden z nejstarších pramenů dílo 

význačného starověkého historika Hérodota z Halikarnassu (5. stol. př. n. 1.), 

který ve svých záznamech zmiňuje např. chromého Battose, vnuka zakladatele 

řecké osady v Libyi, nebo krále Sparty Agésiláose, jenž na jednu nohu kulhal. 

Jako mimořádně historicky cenné uvádí B.Titzl (2000, s. 105) též „reflexe 

postižení zažívaného na sobě", se kterými se můžeme setkat např. v díle 

filozofa Epikura (341 - 271 př. n. l.)nebo stoika Epiktéta (1. - 2. stol. n. 1.). 

Zmínky o lidech s tělesným postižením najdeme i v Bibli - po dlouhá 

staletí jediné knize přístupné široké veřejnosti. Ambivalentní přístup je 

obsažen ve Starém zákoně - ochrnutí je vnímáno jako boží vůle ( lKr. 13, 4 -

5), ale i jako privilegium při přijetí Hospodinem (Sf 3, 19). Milosrdenství ve 

vztahu k postiženým je součástí poselství Nového zákona, např. 

Matoušovo evangelium, kapitola 15, verš 30: „Tu se k němu sešly celé 

zástupy a měly sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. 

Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil." 

Z hlediska historie české literatury uvádí B. Titzl (2000, s. 136 - 137) první 

zmínky o tělesně postižených již ve Václavských legendách z 10. století, ve 

kterých chromí jsou po modlitbách zázračně uzdraveni. 

S nástupem novověku došlo k rozvoji literatury obecně, tedy i literatury 

více či méně se dotýkající tématiky tělesného postižení. Během minulého 
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století bylo vydáno velké množství jak titulů s tělesně postiženým hrdinou, tak 

i biografií osobností s tělesným postižením. Z těch autorů, kteří ve své tvorbě 

reflektovali své vlastní tělesné postižení, uveďme alespoň taková jména 

světového věhlasu, jako jsou Allan Marshall nebo Christy Brown. Některým 

dalším autorům a titulům, které mají biblioterapeutický potenciál a jsou 

dostupné českému čtenáři, bude věnována pozornost v následující kapitole i 

v seznamu terapeutické literatury v příloze této práce. 

Dotkli-li jsme se historických souvislostí literatury a tělesného postižení, 

neměli bychom v českém kontextu zapomenout zmínit v historii České 

republiky patrně nejznámější osobnost s tělesným postižením - Františka 

Filipa, řečeného též Bezruký Frantík. Tento výjimečný muž žil v Čechách 

v letech 1904 - 1957 a navzdory svému postižení (oboustranná amélie) dosáhl 

mnoha úspěchů v osobním i profesním životě. Svou vůli i neobyčejnou 

obratnost demonstroval během svých turné po školách, ale i ve dvou 

autobiografických knihách, a stal se vzorem nejen pro lidi s postižením. 

3.2 Terapeutická literatura 

Vzhledem ke skutečnosti, že výběr terapeutického textu je v procesu 

biblioterapie podroben charakteristice konkrétního problému a individuálním 

možnostem databáze textů dostupných terapeutovi nebo klientovi, bylo by 

velmi obtížné (ne-li nemožné) definovat terapeutickou literaturu v celé její 

šíři. V následujícím textu jsou proto alespoň naznačena některé témata a 

s nimi příslušná literární díla, která by se mohla v procesu biblioterapie 
s klienty s tělesným postižením objevit. 

Při řešení problematiky vyrovnávání se s postižením, způsobů jak přijímat 

reakce okolí na postižení, v otázkách situací specifických pro klienty 
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s tělesným postižením a jejich možných řešení může být prospěšné využití 

beletrie s tělesně postiženým hrdinou, biografií a autobiografií jedinců 

s tělesným postižením. Ze zahraničních autorů je v této oblasti nejznámější 

dílo A. Marshalla (Už zase skáču přes kaluže, Ve vlastním srdci), v české 

literatuře najdeme například velmi inspirativní autobiografii V. Neumannové 

(Hledat-najít, držet-nepustit) nebo povídky a romány J. Nouzy (Rytíři naděje, 

Nezůstat sám). Seznam některých beletristických titulů s tématikou tělesného 

postižení využitelných v biblioterapii je se stručnými charakteristikami těchto 

titulů uveden v příloze této práce. 

Kromě literatury reflektující problematiku tělesného postižení je v terapii 

s klienty s tělesným postižením možné využít rovněž texty zaměřené na 

obecně lidská témata - hledání smyslu života, svého vlastního místa ve světě, 

vztahů k okolí (např. některé náboženské a filozofické texty, díla J. Giona, P. 

Coelha a dalších). 

V širokém použití biblioterapie je možné začlenit do práce i texty sloužící 

k adaptaci klienta na konkrétní situaci, rozvíjející jeho schopnosti, ilustrující 

možnosti různých aktivit, kterým se může věnovat apod. A tak například 

dotýká-li se problematická situace nedostatečného naplnění volného času, 

můžeme využít publikaci Aktivity volného času pro osoby s těžkým a 

kombinovaným postižením (Praha, Modrý klíč 1997), při práci se sportovně 

zaměřenými klienty může být prospěšné využití publikace mapující úspěchy 

českého paralympijského týmu Ze Sydney do Athén (Praha, Epocha 2004) atp. 

Zvláště u jedinců, jejichž postižení je následkem nehody nebo onemocnění 

je namístě využití literatury pomáhající s přizpůsobováním se nově vzniklým 

životním možnostem a okolnostem. Výběr takové literatury je samozřejmě 

závislý na osobních charakteristikách klienta a povaze postižení; za všechny 
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uveďme pro ilustraci alespoň jeden příklad: Jednou z prvních otázek klientů 

po úrazu upoutaných na vozík bývá, jak (a zda vůbec) se budou moci vrátit 

zpět do svého přirozeného (zpravidla bariérového) prostředí. S odpovědí jim 

může pomoci terapeutem vhodně vybraný text na toto téma, např. Život bez 

bariér: projekty a rekonstrukce od D. Filipiové (Praha, Grada Publishing 

1998). 

Zajímavé texty pro terapeutickou práci samozřejmě nenabízejí pouze 

knihy, ale též některá periodika (noviny Můžeš, časopisy Vozíčkář a Vozka) a 

elektronické zdroje (http:/w/ww. helpnet. cz, http.V/H^avozick. skynet. cz/ip/, 

hltp.VAvww.pov. cz/). 

Pro klienty k kombinovaným postižením je možné některé terapeutické 

texty sehnat v audio formě, např. výše zmíněné Rytíře naděje od J. Nouzy 

vydala na audiokazetách KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 

Macana. 

1 3 Bibliotcrapie pro rodiče dětí s tělesným postižením 
Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.2, narození dítěte s tělesným 

postižením znamená pro většinu rodin ztrátu pevné půdy pod nohama. Rodiče 

dítěte se ocitají v situaci, které nerozumějí a ve které je pro ně obtížné se 

zorientovat. Prvotní šok střídá fáze obviňování okolí a sebeobviňování, strach 

a nejistota, rodiče většinou nevědí, jak vypadá život člověka s postižením, jaké 

jsou jeho specifické potřeby a jaké jsou možnosti jeho životního uplatnění. 

Vše obklopuje nejistota rodiče - „jak jen on to všechno zvládne?" Rodiče 

dítěte s tělesným postižením jsou navíc znevýhodněni v otázce přijetí dítěte a 

reakcí okolí, dítě je totiž stigmatizované, odlišné na první pohled. 
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Ideálním terapeutickým médiem ve fázi přijetí dítěte a zorientování se 

v situaci jsou pro rodiče dítěte s tělesným postižením příběhy rodin, které se 

ocitly ve stejné situaci. Z české literatury je v tomto směru velmi vhodným 

dílem kniha H. Chvátalové Jak se žije dětem s postižením (Praha, Portál 2001). 

Inspirativními v terapeutické práci s rodinou s dítětem s tělesným postižením 

mohou být rovněž biografické a autobiografické výpovědi rodičů dítěte 

s postižením a jejich blízkých - např. povídkový soubor Bílý Jen T. 

Fischerové (Praha, Trója 1999) nebo Štěstí jménem Zuzanka od M.. Svihálka 

(Senov u Ostravy, Tilia 2003). 

Vyvarovat se některých chyb ve výchově a poskytnout rodičům dítěte 

s tělesným postižením vhled do života hendikepovaných mohou vlastní 

zpovědi autorů s postižením (J. Nouza, V. Neumannová a další). 

Velkým přínosem v práci s rodiči dětí ochrnutých následkem nehody může 

být využití autobiografického románu R. Galliho Zachraňte Jeffreyho (Praha, 

Portál 2002), ve kterém autor deníkovou formou popisuje své pocity a 

myšlenky během deseti dnů bezprostředně poté, co jeho syn Jeflrey 

následkem poranění míchy ochrnul. 

Je-li problematická situace poznamenána neznalostí rodičů v oblasti 

specifik rozvoje dítěte s tělesným postižením, může terapeut použít pro práci 

některou z tématicky zaměřených publikací, např. Hry a činnosti pro vývoj 

dítěte s postižením Sarah Newmanové (Praha, Portál 2004). 

Příkladem úspěšnosti dítěte s tělesným postižením, ale také terapeutickým 

textem pro společné čtení rodičů s dětmi může být kniha sedmileté tělesně 

postižené T. Janáčkové Terezěiny pohádky (Brno, MC nakladatelství 2002). 

Dalším terapeutickým materiálem pro společné čtení rodičů s dětmi (ale i 

pro děti s tělesným postižením samotné) může být příběh malého tělesně 
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postiženého chlapce Statečný zachránce (Praha, BB art 2003) M. Asareho, 

který za toto své dílo obdržel první cenu v soutěži UNESCO Literatura pro 

děti ve službách tolerance. 
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4. Biblioterapie v institucích pro klienty s tělesným postižením 

V praktické části se autor této práce pokusil oslovit reprezentativní vzorek 

institucí poskytujících své služby klientům s tělesným postižením a zjistit, 

nakolik je biblioterapie v těchto institucích uplatňována, případně též jak 

velký prostor se pro její uplatnění nabízí. Reprezentativnost osloveného 

vzorku institucí měla spočívat především v jejich různorodém zaměření -

vzdělávací instituce, rehabilitační zařízení, středisko rané péče, ústavy sociální 

péče, instituce pracující s klienty s postižením vrozeným a zařízení zaměřená 

na klienty s postižením vzniklým v průběhu života. 

Podkladem pro výzkum byl dotazník vytvořený na základě poznatků z části 

teoretické. Dotazník je uveden v příloze této práce. 

S prosbou o spolupráci (s přiloženým dotazníkem) autor práce oslovil 

odborníky z následujících institucí: Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ v Praze, 

centrum Paraple, Středisko rané péče diakonie Českobratrské církve 

evangelické, Rehabilitační ústav Kladruby, ústavy sociální péče v Hořicích, 

v Hrabyni a ve Zbůchu, speciálně pedagogické centrum ve Zbůchu, Kliniku 

rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní 

nemocnice. 

V pražském Jedličkově ústavu a v Rehabilitačním ústavu Kladruby 

probíhal výzkum formou osobních konzultací, dotazovaní zaměstnanci těchto 

institucí ovšem předem obdrželi dotazník, který později během konzultace 

sloužil jako podklad pro strukturovaný rozhovor. 

Ze Střediska rané péče diakonie ČCE, z centra Paraple a z Ústavu sociální 

péče v Hořicích byly informace získány prostřednictvím dotazníků. 

Z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné 

fakultní n e m o c n i c e o d p o v ě d ě l na zas laný dotazník PhDr. Jan Špl íchal 
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rozsáhlým e-mailem, jehož závěry jsou rovněž uvedeny v jedné z 

následujících kapitol. 

Ústavy sociální péče v Hrabyni a ve Zbůchu a speciálně pedagogické 

centrum ve Zbůchu ponechaly prosbu o spolupráci na tomto výzkumu (a 

zaslané dotazníky) bez odezvy. 

4.1 Jedličkův ústav a školy 

Pražský Jedličkův ústav a školy je institucí, jež navazuje na více než 

devadesátiletou tradici zařízení původně založeného 1.4. 1913 na Vyšehradě 

Spolkem pro léčbu rachitiků a mrzáků a jeho předsedou prof. Rudolfem 

Jedličkou. Současný ústav je příspěvkovou organizací magistrátu hlavního 

města Prahy, jejímž hlavním úkolem je „poskytovat komplexní výchovně 

vzdělávací a rehabilitační péči dětem a mládeži s tělesným postižením". Za 

tímto účelem nabízí JUS dětem a mládeži s tělesným postižením možnost 

vzdělávání na základní a základní praktické škole, v odborném a středním 

odborném učilišti a v několika typech maturitních i nematuritních středních 

škol. Mezi další nabízené služby patří fýzioterapie, ergoterapie, logopedická 

péče, různorodé aktivity volného času, pro mimopražské studenty možnost 

ubytování na internátu, služby Speciálně pedagogického centra. 

Navzdory komplexnosti péče poskytované klientům v Jedličkově ústavu 

nenajdeme prozatím v celé instituci nikoho, kdo by přímo uváděl v rámci své 

práce dlouhodobější systematické využívání biblioterapeutických intervencí. 

Při bližším přezkoumání se však podařilo objevit významné souvislosti 

s metodami a postupy biblioterapie především v práci některých odborníků ze 
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Speciálně pedagogického centra Jedličkova ústavu, ale i v několika dalších 

ústavních projektech. 

Například PhDr. Veronika Reichlová, psycholožka SPC, která má v péči 
r v 

především žáky základních škol JUS, uvedla, že několikrát ve své praxi 

v rámci terapie společně s klientem četli umělecký text. Přiklad terapeutického 

využití prózy od Richarda Bacha popsaný PhDr. Reichlovou je uveden 

v kapitole věnované případovým studiím (kap. 5). 

Vzhledem k tomu, že dětští klienti JÚŠ často mají k tělesnému postižení 

přidružené další handicapy (poruchy učení, mentální postižení...), které 

negativně ovlivňují čtenářské dovednosti, texty k samostatnému čtení PhDr. 

Reichlová klientům nedoporučuje. V rámci společného čtení vyzdvihla paní 

doktorka přínos krátkých, uzavřených textů, které nevyžadují zapamatování si 

souvislostí mezi jednotlivými terapeutickými sezeními. 

V rámci tvorby vlastních textů s terapeutickým rozměrem uvedla PhDr. 

Reichlová své zkušenosti s „vytvářením deníčků". Tuto techniku používá u 

malých dětí (první stupeň ZŠ), které jsou v JÚŠ ubytovány na internátu a často 

během týdne pociťují velký stesk po rodičích a po domově. (Nutno dodat, že 

takto malých dětí v internátní péči naštěstí rok od roku ubývá.) U těchto dětí 

se PhDr. Reichlové osvědčila technika, při které motivuje děti k vytváření 

„deníčků", do kterých si (případně ve spolupráci s vychovateli) každý den 

zapisují své zážitky a pocity (můžou doplnit i o různé výtvarné formy 

zpracování). O víkendu si pak děti procházejí deníček doma společně s rodiči, 

jejichž spolupráce je nutnou podmínkou pro úspěch celé aktivity. Během 

týdne mají děti při vytváření deníčku pocit spojení s domovem, což zmírňuje 

jejich stesk a pocit odloučení. 
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V otázce po informovanosti ohledně teoretického rámce biblioterapie 

uvedla PhDr. Reichlová jako jediný zdroj, ve kterém si vybavuje nějakou 

drobnou zmínku v této souvislosti, časopis Psychologie Dnes. 

I Mgr. Patricie Krušinová, která má v Jedličkově ústavu na starosti 

psychologickou péči o studenty středních škol, si vybavila několik postupů, 

které ve své praxi použila či používá a které do biblioterapeutické práce přímo 

spadají nebo s ní alespoň úzce souvisí. 

V oblasti využití literárních textů pro terapii uvedla Mgr. Krušinová, že 

pracuje především s dílem Chalíla Džibrána Prorok. Text využívá hlavně při 

práci se studenty gymnázia JUS s diagnózou progresivní svalové dystroťie, při 

řešení problematiky vztahových krizí a omezených vyhlídek do budoucnosti 

s perspektivou předčasného úmrtí. Vzhledem ke komplikovanosti a náročnosti 

textu při terapii většinou nepracuje s celým textem, ale zaměřuje se pouze na 

vybrané pasáže a rozbor citátů z díla. 

Jako další knihy využitelné při terapii uvedla Mgr. Krušinová např. prózu 

M. Asareho Statečný zachránce nebo publikace z nakladatelství Doron (Jak 

zacházet s bolestí, Jak se vypořádat se stresem ad.). 

Z terapeutických možností vlastní literární tvorby uvedla Mgr. Krušinová 

vytváření deníkových záznamů, ke kterému často vybízí všechny ty klienty, u 

nichž cítí sklony k takové činnosti. Deníkové záznamy pak společně v rámci 

terapie rozebírají a interpretují. 

V kapitole věnované případovým studiím (kap. 5) je uveden Mgr. 

Krušinovou popsaný případ úspěšného využití vlastní autorské tvorby u 

studenta s progresivní svalovou dystroťií prožívajícího výraznou psychickou 

izolaci. 
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Na otázku ohledně informovanosti v oblasti teoretického rámce 

biblioterapie Mgr. Krušinová odpověděla, že o existenci této terapie ví, 

s bližšími charakteristikami se ale setkala jen velmi okrajově, patrně v rámci 

seminářů zaměřených na blíže neurčenou příbuznou tématiku. 

Bezmála tisícovkou různorodých literárních titulů disponuje knihovna 

Speciálně pedagogického centra při Jedličkově ústavu. Knihovna byla 

založena před sedmi lety, původně se zaměřením na převážně duchovní 

literaturu. Jak ale uvedla PhDr. Dušana Chrzová, která v současnosti tuto 

knihovnu spravuje, nej půjčovanější tituly jsou v posledních letech především 

z oblasti psychologického poradenství a speciálněpedagogické metodiky. 

Velkou výhodou knihovny je její snadná dostupnost; klient přijde na 

konzultaci do SPC a zaměstnankyně centra rovnou zváží, zda mají k příslušné 

problematice vhodnou literaturu, případně klientovi vybranou knihu hned 

zapůjčí. Služeb knihovny pravidelně využívají rodiče žáků a studentů 

Jedličkova ústavu, slouží ale i žákům a studentům samotným, přístup k 

odborné literatuře poskytuje též zaměstnancům JÚŠ. 

Klientům se závažnými poruchami řeči (vývojová anartrie, těžká vývojová 

dysartrie, afázie) se v Jedličkové ústavu věnuje lingvistka Mgr. Radka 

Majerová. Klienty učí funkčnímu psaní, čtení s porozuměním a jazykovému 

uchopení informací, rozvíjí u nich představu o jazyce jako systému. Vlastní 

autorská tvorba klientů je v tomto procesu spíše druhotným efektem jazykové 

výuky, přesto může být velmi cenná - jako příklad uvedla Mgr. R. Majerová 

báseň jednoho z klientů, která po důkladné interpretaci významně napomohla 

k pochopení klientova v z t a h u k jazyku a jeho strukturám. 

Z praxe lingvistky Mgr. R. Majerové je i případ klientky, u které 

redigovaní a následné knižní vydání deníkových zápisků vedlo k eliminaci 
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určitých psychologických problémů; případ je podrobněji popsán v kapitole 

věnované případovým studiím. 

V souvislosti s terapeutickými možnostmi vlastní literární tvorby klientů, je 

třeba zmínit i existenci dvou časopisů vycházejících v Jedličkově ústavu. 

První z nich vychází dvakrát ročně už od roku 1999, jmenuje se Mezi 
r v 

palácem a chrámem (JUS se nachází mezi bývalým Palácem kultury a 

vyšehradským chrámem Petra a Pavla) a je zaměřen především na básnickou a 

povídkovou tvorbu středoškolských studentů JUŠ. Bývá v prodeji v rámci 

pravidelných veřejně přístupných trhů Jedličkova ústavu. 

Teprve v počátcích (první číslo vyšlo na přelomu let 2007/2008) je časopis 

EinTOPf (inspirováno zkratkou pro ústavní internát v ulici „Na Topolce" -

TOP). Časopis je zatím určen pouze pro zaměstnance internátu, studenty a 

rodiče, a v jeho obsahu můžeme najít povídky, úvahy, rozhovory a recenze 

především od žáků základních a praktických škol. 

Oba časopisy poskytují žákům a studentům ústavu možnost prezentace 

vlastní tvorby a tím i příležitost k prožívání pocitu úspěchu a smysluplnosti 

své práce. 

4.2 Centrum Paraple 

Centrum Paraple nabízí své služby od roku 1994 v Praze-Malešicíeh pod 

vedením Svazu paraplegiků. Centrum „pomáhá lidem ochrnutým po poškození 

míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, 

dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého 

přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu 

uplatnění'". Psychický stav klientů, jejich vyrovnávání se s obtížnou životní 
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situací a orientaci v této situaci má v centru Paraple na starosti především 

psycholožka PhDr. Helena Schejbalové. 

Ze sdělení paní doktorky Schejbalové vyplývá, že biblioterapii v jejím 

širokém pojetí téměř nevyužívají, okrajově zmiňuje práci s prakticky 

zaměřenými texty (na téma: úpravy bytu pro tělesně postižené, sebeobsluha, 

těhotenství a výchova dítěte u rodičů - vozíčkářů apod.). 

V rámci psychoterapeutických intervencí ale v centru Paraple pracují 
s úzce specializovaným pojetím biblioterapie - tzv. hagioterapií (viz. kapitola 

1.4.1). K aplikaci hagioterapie v centru Paraple PhDr. Schejbalová dále uvedla 

následující: 

Terapie probíhá zpravidla jednou měsíčně, skupinovou formou, kromě 

biblických textů využívá paní doktorka literaturu od P. Remeše, 

psychoterapeutická díla Viktora E. Frankla, pojednání Deprese a jak ji 

zvládat, jehož autorem je Ján Praško (kognitivně behaviorální terapie). 

Hlavní přínos hagioterapie vykazuje v řešení klientových otázek po smyslu 

toho, co se mu/jí přihodilo (úraz a následné ochrnutí), dále pak v tématech 

obecně lidských - místo v životě, vztahy mezi emocemi a rozumem, původ a 

zvládání agrese. 

Konkrétní případ využití hagioterapie (u klientky s diagnózou ochrnutí 

následkem nehody a s tím spojenou poruchou přizpůsobení) popsaný PhDr. 

Schejbalovou je uveden v kapitole věnované případovým studiím (kap. 5). 

Kladně paní doktorka Schejbalová hodnotí skupinovou formu práce, která 

otevírá klienty pro další komunikaci během jejich pobytu v centru. Jako 

záporný prvek naopak vidí časté střídání klientů v centru, jež vede k tomu, že 

se klienti s možnostmi hagioterapie často pouze „seznámí". 
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Hagioterapie je v centru Paraple provozována teprve necelý rok. a celkové 

hodnocení úspěšnosti této metody by tedy bylo poněkud předčasné. 

V otázce rozšíření povědomí o biblioterapii PhDr. Schejbalová potvrdila, 

že tato disciplína dosud zůstává na okraji zájmu odborné veřejnosti - uvedla, 

že si pouze vzpomíná, že se s nějakou drobnou zmínkou („cca 10 minut") o 

biblioterapii setkala během studií na FF UK. K hagioterapii se PhDr. 

Schejbalová dostala během praxe v psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích 

u MUDr. P. Remeše, u kterého následně prošla „asi 40 hodinovým" 

seminářem. 

4.3 Středisko rané péče diakonie ČCE 

Středisko rané péče diakonie Českobratrské církve evangelické je nestátní 

organizací zaměřenou na práci s rodinami dětí s mentálním, pohybovým a 

kombinovaným postižením. Vzniklo v roce 1994 a bylo prvním 

poskytovatelem rané péče svého druhu v České republice. 

Činnost střediska spočívá především v podpoře rodiny v období krize, 

posouzení vývojové úrovně dítěte, návrhu stimulačního programu, 

vypracování individuálního plánu rozvoje dovedností, poradenství a půjčování 

hraček a pomůcek, sociálně právním poradenství, pomoci při kontaktu 

s úřady, s dalšími odborníky nebo i s podobnými rodinami. 

Z výzkumu se podařilo zjistit, že biblioterapii se ve své činnosti pracovnice 

Střediska rané péče diakonie ČCE nevěnují, některých biblioterapeutických 

postupů a konceptů se ale často dotýkají na určité „obecnější" rovině: 

Rodiče dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením 

dostávají seznam literatury dostupné v knihovně Střediska rané péče. Pokud 
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mají rodiče nějaký konkrétní dotaz nebo problém, zaměstnankyně střediska je 

na příslušnou knihu (zabývající se danou tématikou) odkážou. 

S vlastní literární tvorbou rodičů a dětí s postižením ve středisku nepracují, 

což odůvodňují tvrzením, že se jedná o spíše o záležitost cílených terapií, 

které ve své práci nepoužívají. 

Potenciálu literárního textu využívají ve Středisku rané péče především u 

těch rodin, jejichž děti mají „obecnější", obvyklejší diagnózu. Výběr knih je 

individuální, nejčastěji se jedná o odborné publikace vztahující se k diagnóze 

nebo určité terapii, často si rodiče půjčují též knihy s náměty na činnosti 

rozvíjející schopnosti a dovednosti dítěte. 

Úctyhodných rozměrů dosahuje knihovna Střediska rané péče diakonie 

ČCE, která v sobě skrývá nemalý biblioterapeutický potenciál. Základem 

knihovny jsou pojednání na téma jednotlivých diagnóz, fyzioterapeutické 

příručky, publikace obsahující hry a činnosti pro rozvoj dítěte, studie 

věnované psychologii dítěte. Kromě toho knihovna obsahuje také tituly 

z oblasti beletrie zaměřené na téma života člověka s postižením; v případě 

tělesného postižením např. Christy Brown: Moje levá noha, T. Fischerová: 

Bílý den, J. Nouza: Rytíři naděje a další. Další publikace z knihovny Střediska 

rané péče diakonie ČCE jsou věnovány přímo tématice rodin s dítětem 

s postižením, např. Sobotková, D., Dittrichová, J.: Narodilo se sproblémy, a 

co bude dál? nebo Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. 

Na otázku, zda si vybaví nějaký zdroj informací o biblioterapii a jejích 

možnostech, se kterým se již dříve setkala, odpověděla Mgr. Alena Kunová ze 

Střediska rané péče diakonie ČCE záporně. 
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4.4 Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze je vzdělávací, vědeckovýzkumné a zdravotnické 

pracoviště v oblasti rehabilitace pacientů po poškození mozku a 

neurologických onemocněních, po úrazech a operacích pohybového aparátu. 

V rámci kliniky autor této práce konzultoval téma možného uplatňování 

biblioterapie s psychologem PhDr. Janem Splíchalem, který sdělil k tématu 

následující: 

Během posledních dvou desetiletí prošla klinika mnoha změnami. Původní 

pestrá škála diagnóz (různá onemocnění mozku nebo páteře, rozmanitá 

pohybová postižení) se omezila na úzký okruh reprezentovaný především 

těžkými poškozeními mozku úrazem, cévní mozkovou příhodou apod. Rovněž 

původně velmi dlouhodobá rehabilitace (více let, někdy i skoro celoživotně) 

se změnila na krátkodobou ( 4 - 6 týdnů, v souvislosti s platební ochotou 

zdravotních pojišťoven). To vše má vliv na obvyklou strukturu symptomů 

pacientů: těžké poruchy paměti, pozornosti, myšlení, často těžká afázie 

expresivní a/nebo senzorická, těžké poruchy motoriky a vysoká unavitelnost. 

Za těchto okolností je schopen práce s textem (četba, psaní, pochopení 

smyslu) jen relativně málokdo z pacientů, biblioterapie se tedy neprovádí. 

Z terapií uměním je na klinice provozována pohybová terapie (pod 

vedením lékaře) a arteterapie (pod vedením speciální pedagožky). Obě terapie 

ovšem probíhají ve velmi modifikované formě - sice se zde uplatňují postupy 

těchto terapií, výsledky se ale dále neinterpretují, protože to by bylo nad 

možnosti psychického stavu klientů. 
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4.5 Rehabilitační ústav Kladruby 

Rehabilitační ústav Kladruby je zaměřen na nposkytování ústavní celodenní 

komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích pohybového a 

nervového systému''''. Kromě ťyzioterapie a ergoterapie poskytuje klientům též 

péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. 

V rehabilitačním ústavu Kladruby autor této práce konzultoval využívání 

biblioterapie s psycholožkou Mgr. Ivanou Hlouškovou, která některé 

biblioterapeutické postupy ve své praxi používá, jiné doporučuje 

v konkrétních případech k začlenění do terapie kolegům. 

Z využívané literatury Mgr. Hloušková vyzdvihla především přínos knihy 

od kněžny Therese Schwarzenbergové Má cesta zpátky do života, jež je 

dobrým příkladem hlavně pro klienty s diagnózou poúrazové kvadruparézy. 

K otázkám hledání nové identity klientů označila Mgr. Hloušková za vhodnou 

publikaci K. Tepperweina Uzdrav sám sebe, k problematice zákonitostí 

partnerských vztahů využívá Mgr. Hloušková při práci s klienty knihu M. 

Ruize Čtyři dohody, k utváření pozitivního vztahu k životu pak titul Jak se 

zbavit starostí a začít žít od D. Carnegieho. 

Často Mgr. Hloušková pracuje při terapii i s dalšími knihami, individuálně 

volenými podle zájmů a potřeb konkrétních klientů. 

V procesu volby vhodného terapeutického titulu Mgr. Hloušková 

zdůraznila potřebu důkladného zvážení a znalosti celkové situace klienta. 

Případ popsaný Mgr. Hlouškovou, ve kterém nevhodná volba literárního díla 

přispěla k celkovému zhoršení stavu klienta, je uveden v kapitole věnované 

případovým studiím (kap. 5) 
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Terapeutické možnosti vlastní literární tvorby klientů s ohledem na 

psychickou i fyzickou náročnost takových postupů v Rehabilitačním ústavu 

v Kladrubech nevyužívají. 

Systematické začlenění literárních textů do terapie je podle Mgr. 

Hlouškové v Kladrubech možné na všech pracovištích (např. oddělení 

neurologie, ortopedie ad.) kromě spinální jednotky (bezprostředně přijímá 

klienty s poúrazovým porušením míchy), kde je obvykle psychický stav 

klientů velmi destabilizovaný a nepřipouští dostatečnou koncentraci k četbě. 

Na otázku zda (a pokud ano, tak kde) se setkala s teoretickým zpracováním 

biblioterapie jako samostatné disciplíny, odpověděla paní Mgr. Hloušková, že 

o existenci této terapie ví, ovšem nevzpomíná si, že by se v minulosti setkala 

s nějakým rozsáhlejším zpracováním jejích metod, postupů nebo dalších 

aspektů teoretického zázemí. 

4.6 Ustav sociální péče v Hořicích 

Ustav sociální péče v Hořicích poskytuje již od roku 1965 „jpobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby". 

Svým klientům USP dále poskytuje stravu, pomoc při úkonech sebeobsluhy, 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování jejich práv. 

Sociální pracovnice Mgr. Magdaléna Kolátorová uvedla, že v rámci své 

činnosti doporučuje uživatelům služeb ÚSP některá literární díla 

napomáhající rozvoji představivosti a naplnění volnočasových aktivit. Někdy i 

vybízí klienty k tvorbě vlastních literárních textů - životopisných povídek, 

deníků z dovolené apod. 
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K otázce po konkrétních literárních dílech využívaných pro jejich 

terapeutický potenciál jmenovala paní magistra romány a povídky od J. 

Wericha, O. Pavla, F. Háje, a dále knihy se sportovní či regionální tématikou 

(fotbal, hokej, o Hořicích a okolí nebo o rodném kraji klientů), cestopisné, 

historické a dobrodružné knihy a texty s duchovní tématikou (o Janu Pavlu II, 

katolická periodika). 

Literární díla jsou využívána především k tréninku paměti, vzpomínání, 

orientaci v Čase, duchovní texty jako podpora v neutěšených situacích. Vlastní 

literární tvorba slouží hlavně k udržování a rozvíjení kontaktu s příbuznými i 

přáteli a smysluplnému trávení volného času. 

Konkrétní případ využití terapeutického rozměru vlastní literární tvorby u 

klienta seniorského věku popsaný Mgr. Kolátorovou je uveden v kapitole 

zaměřené na případové studie (kap. 5). 

O možnostech využití literatury v sociální rehabilitaci se paní magistra 

dozvěděla při studiu, v rámci kurzů tréninku paměti a bazální stimulace, se 

zmínkou o biblioterapii jako terapeutické metodě se ovšem podle svých slov 

poprvé setkala až v dotazníku, který jí byl zaslán autorem této práce (dotazník 

je v plném znění uveden v příloze 2). 
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5. Případové studie 

Jak vyplývá z již uvedených poznatků o využití biblioterapie 

v jednotlivých institucích, tato terapie je dosud velmi málo rozšířená a 

v žádném ze zkoumaných zařízení není zatím uplatňována systematicky. 

Uvedené případové studie jsou výsledky ojedinělých zapojení 

biblioterapeutických konceptů do práce s klienty a jako takové mají za cíl 

především ve stručnosti nastínit, že biblioterapie má své uplatnění v 

somatopedických zařízeních a že její možnosti v tomto uplatňování jsou velmi 

různorodé. 

Případové studie byly získány převážně z výpovědí zaměstnanců zařízení 

uvedených v kapitole 4., částečně pak z vlastní zkušenosti autora této práce. 

1) Nikdo není sám 
v v 

Zdroj: Jedličkův ústav a ZS a SS (PhDr. V. Reichlová), informace poskytnuty 

během konzultace v 02/2008. 

Klient, diagnóza: Žák základní školy, starší školní věk, DMO, bolestně 

prožíval odloučení blízké osoby (odstěhovala se do vzdáleného města). 

Forma terapie: Individuální, práce s knižním textem. 

Terapeutická intervence: Dominantní částí terapie se stalo společné čtení 

terapeutky (psycholožky JÚS) a klienta, práce s textem R. Bacha Nikdo 

není sám. Na společné čtení navazoval vždy rozbor textu s důrazem na 

poselství vztahující se k problematice odloučení. 

Výsledek: Klient odloučení blízké osoby vnitřně přijal, smířil se s danou 

situací a rozhodl se nedostatek osobního kontaktu nahradit korespondencí. 
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II) Vlastní tvorba jako lék i poselství 

Zdroj: Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ (Mgr. P. Krušinová), informace poskytnuty 

během konzultace v 02/2008. 

Klient, diagnóza: Student gymnázia, období dospívání, progresivní svalová 

dystrofie, psychická izolace ve vlastním iluzorním světě - stav výrazně 

zhoršen po několika traumatizujících návštěvách u různých léčitelů. 

Forma terapie: Individuální, práce s vlastní literární tvorbou klienta. 

Terapeutická intervence: Terapeutka (psycholožka JÚŠ) rozpoznala u klienta 

sklony k vlastní literární tvorbě a vybídla ho k rozpracování některých 

nápadů a textů. Student začal na svých dílech intenzivně pracovat, a záhy 

jich několik dokončil. Společně s terapeutkou díla interpretovali, navzdory 

fantazijní povaze textů nacházeli přímé souvislosti se skutečnými 

postavami a ději. 

Výsledek: Student postupně získal nadhled nad některými aspekty svého 

života, nacházel smysl situací, v nichž se ocitl. V závěru terapie rovněž 

přijal vlastní literární tvorbu jako věc trvalé povahy, jeho vlastní poselství, 

které po sobě zanechá, až zemře. 

III) Biblické příběhy prostředníkem k pochopení vlastního osudu 

Zdroj: Centrum Paraple (PhDr. H. Schejbalová), informace poskytnuty 

prostřednictvím dotazníku zodpovězeného v 01/2008. 

Klient, diagnóza: Dospělá klientka s tělesným postižením následkem nehody, 

porucha přizpůsobení - depresivní typ. 

Forma terapie: Skupinová, hagioterapie. 

Terapeutická intervence: Klientka se účastnila skupinových sezení 

hagioterapie, společně s terapeutkou (psycholožkou centra Paraple) a 
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dalšími klienty pracovali s biblickými texty, jejich poselstvím a inspirací 

pro vlastní osudy. 

Výsledek: Klientka si díky hagioterapii začala více uvědomovat svoji situaci, 

své místo v životě i čeho by chtěla dosáhnout. Prostřednictví skupinové 

terapie rovněž pochopila, že může být prospěšná ostatním. 

IV) Příběh kněžny jako vzor pro vlastní směřování 

Zdroj: Rehabilitační ústav Kladruby (Mgr. I. Housková), informace 

poskytnuty během konzultace v 02/2008. 

Klient, diagnóza: Dospělá klientka, následkem nehody porušení míchy 

s prognózou kvadruparézy, deprese, rezignace na vlastní snahu ke zlepšení 

zdravotního stavu. 

Forma terapie: Individuální, práce s knižním textem. 

Terapeutická intervence: V rámci terapie byla klientce psycholožkou 

rehabilitačního ústavu doporučena kniha od kněžny Therese 

Schwarzenbergové Má cesta zpátky do života (více o tomto titulu je 

uvedeno v příloze této práce), jež měla klientku inspirovat pro její vlastní 

směřování. 

Výsledek: Klientka v příběhu kněžny Schwarzenbergové našla vzor pro svůj 

případ, pochopila, že její situace není zcela nezvratná a zapojila se do 

procesu vlastní rehabilitace. 

V) Alchymista jako potvrzení nezbytnosti kvalifikovaného terapeuta 

Zdroj: Rehabilitační ústav Kladruby (Mgr. I. Housková), informace 

poskytnuty během konzultace v 02/2008. 
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Klient, diagnóza: Dospělý muž, tělesné postižení následkem nehody, prognóza 

kvadruparézy, sklony k útěkům do imaginárního světa, vyhýbal se realitě i 

své situaci. 

Popis případu: Jeden z příbuzných klienta, ve snaze poskytnout podporu 

v obtížné situaci a vodítko pro hledání životního směřování, doporučil 

klientovi román P. Coelha Alchymista. Klient knihu se zájmem přečetl, 

výsledek působení textu byl ovšem zcela negativní - klient se ještě více 

vzdálil od reálného prožívání vlastní situace, jeho sklony k útěkům do 

světa fantazie se prohloubily. 

V tomto případě nelze s určitostí mluvit o terapii - nevyskytovala se zde totiž 

osobnost alespoň částečně kvalifikovaného terapeuta a klientův stav se pod 

vlivem literárního díla zhoršil. Autor této práce případ uvádí ve snaze 

ilustrovat nezbytnost takové terapeutické intervence, která bude skutečně 

kvalifikovaná a založená na odborné znalosti celkového stavu klienta i 

možnostech terapeutické literatury. 

VI) Tvůrčím psaním k plnohodnotnému trávení času 

Zdroj: Ústav sociální péče v Hořicích (Mgr. M. Kolátorová), informace 

poskytnuty prostřednictvím dotazníku zodpovězeného v 03/2008. 

Klient, diagnóza: Klient ústavu sociální péče, seniorského věku, těžce tělesně 

postižen od narození, absence smysluplné činnosti a vlastního uplatnění. 

Neabsolvoval školní docházku, neumí psát ani číst. 

Forma terapie: Individuální, práce s vlastní literární tvorbou klienta. 

Terapeutická intervence: Klient rád cestuje po blízkém okolí ústavu, přemýšlí 

o svých zážitcích. Terapeutka (sociální pracovnice ÚSP) vyzvala klienta, 
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aby za pomoci svých přátel a zaměstnanců ústavu zkusil dát svým 

postřehům a nápadům psanou formu. 

Výsledek: Klient za pomoci svých blízkých převádí své zážitky do psané 

podoby, čímž podporuje svou paměť i vyjadřovací schopnosti, navazuje a 

posiluje kontakty s přáteli. Čas takto prožitý považuje za smysluplný, 

v návaznosti na své vlastní literární vyjadřování se začal zabývat rovněž 
možnostmi spojení psaného textu s fotografií. 

VII) Seberealizace a uvolnění ve sportovní rubrice 
Zdroj: Vlastní praxe autora, pozorování během 12/2007 - 03/2008. 

Klient: Student SŠ pražského Jedličkova ústavu, na prahu dospělosti, těžké 

tělesné postižení neurologického původu. Obtížně prožívá stres v rodině a 

neuspokojení vlastních ambicí. 

Forma terapie: Individuální, práce s vlastní literární tvorbou klienta. 

Terapeutická intervence: Vychovatel využil klientova velkého zájmu o sport 

(především o atletiku) a požádal klienta, aby si vzal na starost sportovní 
rubriku v internátním časopisu. Později rovněž vychovatel klientovi navrhl, 

jak formovat obsah rubriky - aby se soustředil na vlastní zážitky, případně 

popsal činnost některého z úspěšných českých paralympioniků. 

Výsledek: Klient začal přispívat do sportovní rubriky časopisu, v příspěvcích 

se věnuje jak vlastním sportovním zážitkům, tak i slavným českým 

paralympionikům. Prostřednictvím terapie došlo k dílčímu odpoutání 

pozornosti od obtíží v rodině i k částečnému posunu k naplnění potřeby 

seberealizace. 

60 



VIII) Fikce patří do literatury 
v v 

Zdroj: Jedličkův ústav a ZS a SS (Mgr. R. Majerová), informace poskytnuty 

během konzultace v 03/2008. 

Klient: Studentka SŠ JÚŠ, na prahu dospělosti, těžce tělesně postižena od 

narození. Výrazné sklony ke specifickému druhu obsedantního chování 

spojeného s fetišismem. 

Forma terapie: Individuální, práce s vlastní literární tvorbou klienta. 

Terapeutická intervence: Lingvistka JÚŠ (která zde sehrála roli terapeuta) se 

společně s klientkou podrobně zabývala klientčinými deníkovými zápisy. 

Inspirována určitými (velmi umělecky zdařilými) slovními obraty v deníku 

nabídla lingvistka klientce možnost zredigování těchto jejích zápisů a 

jejich následné vydání v rámci malého nakladatelství zaměřeného na 

začínající autory. Klientka nabídku přijala, společně s lingvistkou pak 

intenzivně pracovaly na úpravách textů. Klientka se účastnila schůzek 

v nakladatelství, její kniha byla vydána se všemi náležitostmi včetně 

slavnostní křtu a autorského čtení za přítomnosti známých literárních 

autorů. 

Výsledek: Prostřednictvím práce na knize se klientce podařilo některé prvky 

svého obsedantního chování a vztahu k fetišům oddělit od reality (toho, co 

skutečně prožívá) a odsunout je do oblasti fikce (tedy toho, o čem píše, co 

je pouze její literární inspirací). Rovněž kontakt s mimoústavním 

prostředím - schůzky v nakladatelství, křest knihy - pomohl klientce 

k získání většího nadhledu nad některými negativními prvky jejího 

chování. 
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6. Vyhodnocení výzkumu a doporučení pro budoucí praxi 

6.1 Vyhodnocení výzkumu 

Z výzkumu vyplývá, že jediné ze zúčastněných zařízení, ve kterém se 

biblioterapie neuplatňuje v žádné ze svých forem je Klinika rehabilitačního 

lékařství I. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Důvody, 

proč zde biblioterapii nevyužívají, jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.4. 

Ve všech ostatních zkoumaných zařízeních ve větší či menší míře využívají 

při terapii práci s literárními texty. Zapojení terapeutických možností vlastní 
literární tvorby klientů naopak uvedly pouze psycholožky z pražského 

Jedličkova ústavu a sociální pracovnice z Ústavu sociální péče v Hořicích. 

V odpovědích na otázku, která konkrétní literární díla využívají při terapii, 

uváděli jednotliví odborníci ze zkoumaných zařízení velmi různorodou škálu 

titulů, kterou by bylo možné rozdělit do dvou obsáhlých kategorií: a) Díla 

s obecně lidskou tématikou. B) Díla s tématikou tělesného postižení. 

1 konkrétní problematika, u níž se zapojení biblioterapie jeví jako vhodné, 

byla v odpovědích zúčastněných různá. Objevily se především problémy 

tohoto druhu: Odloučení od blízké osoby, vytržení z přirozeného prostředí, 

vztahové krize, fatální diagnózy, neuspořádané vztahy k okolí, smysl vlastního 

osudu, hledání místa v životě, utváření pozitivního vztahu k životu, hledání 

nové identity, rozvoj paměti, smysluplné naplnění volného času. 

Na otázku zda (a pokud ano, tak kde) se setkali s teoretickým zpracováním 

biblioterapie a jejích možností, většina dotazovaných odpověděla, že o 

existenci biblioterapie ví, o jejím teoretickém zázemí však mají informace 

pouze okrajové a už si přesně nevzpomínají z jakého zdroje. Jediným, kdo 
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uvedl systematické vzdělání související s tématikou biblioterapie, byla PhDr. 

Schejbalová z centra Paraple, jež absolvovala kurz hagioterapie. 

Autor této práce se domnívá, že z uvedených poznatků lze vyvodit 

následující závěry: 

• Biblioterapie má své místo a uplatnění v práci s klienty s tělesným 

postižením. 

• Ve většině případů (konkrétně tam, kde je klientův psychický stav 

alespoň částečně stabilizovaný) je možné zapojit do terapie práci 

s literárním textem. 

• I terapeutický potenciál vlastní literární tvorby má své uplatnění, 

především však v zařízeních dlouhodobé péče, podmínkou je též 

odpovídající psychický stav klienta dovolující takovou formu práce. 

• S ohledem na celostní vnímání klienta se terapeutická literatura 

neomezuje jen na tituly s tématikou tělesného postižení; vhodné je i 

zapojení knih s náměty obecně lidskými. 

• Škála konkrétních problému, při jejichž řešení se jeví využití 

biblioterapie jako vhodné, je velmi široká. Zahrnuje psychologické i 

sociální aspekty klientovi osobnosti. 

• Systematické, dlouhodobé a cílené začlenění biblioterapie do škály 

terapeutických intervencí se v zařízeních orientovaných na práci 

s klienty s tělesným postižením téměř nevyskytuje. 

• Informovanost o teorii biblioterapie je v řadách odborné veřejnosti 

jen velmi malá. Přenos poznatků o možnostech uplatňování 

biblioterapie mezi jednotlivými odborníky a pracovišti prakticky 

neexistuje. 
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6.2 Doporučení pro budoucí praxi 

(Mluvíme-li o možnostech biblioterapie a její potencionální úspěšnosti, 

nelze nezmínit, že je tato tématika úzce spjatá s všeobecnou výchovou ke 

kvalitnímu a vnímavému čtenářství. S ohledem na charakter této práce se pak 

nabízí zohlednění problematiky výchovy ke čtenářství a rozvoje čtenářských 

dovedností u dětí a žáků s tělesným postižením, tedy prakticky přípravy 

potencionálních klientů biblioterapie. Toto téma je ovšem natolik obsáhlé, že 

by zcela jistě přesáhlo rámec této práce. Proto se autor této práce soustředí 

především na samotnou terapii, možnosti a podmínky její indikace a 

uplatňování, a problematiku přípravy klientů prostřednictví rozvoje jejich 

čtenářských schopností a dovedností ponechává jako téma pro jiné, 

samostatné studie.) 

Pro rozvoj biblioterapie v oblasti speciální pedagogiky jsou zásadní 

především tři tvrzení obsažená v předcházející kapitole, a to sice 

• že biblioterapie má své místo a uplatnění v oblasti 

speciálněpedagogické intervence, 

• že systematické využití biblioterapie se v zařízeních pracujících 

s klienty s tělesným postižením téměř nevyskytuje 

• a že informovanost o teorii a možnostech biblioterapie je V řadách 
odborné veřejnosti dosud jen velmi malá. 

Možnosti uplatnění biblioterapie jako součásti speclálněpedagogických 
intervencí byly zmíněny v kapitolách 2 (Bibl ioterapie ve speciální 

pedagogice) a 3 (Biblioterapeutické aspekty ve vztahu k tělesnému postižení), 

formy takového uplatňování jsou blíže charakterizovány v kapitolách 1.6 -

1.8. Další možnosti biblioterapeutické práce ilustrují uvedené případové 

studie. 
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Systematické zavádění biblioterapie do zařízení pracujících s klienty 

s postižením předpokládá tři základní kroky: 

1) Získání kvalifikace v oboru biblioterapie u příslušných odborných 

zaměstnanců zařízení, 

2) rozšíření informovanosti o možnostech biblioterapie mezi ostatními 

zaměstnanci zařízení pracujícími v přímé práci s klientem 

3) a zpřístupnění (nejlépe v rámci místní knihovny) dostatečného 

množství literárních titulů s příslušným terapeutickým potenciálem. 

Získání kvalifikace v oboru biblioterapie není v současnosti v českém 

prostředí nikterak jednoduché. Jak již bylo uvedeno dříve v této práci, jediný 

kvalifikační kurz v České republice poskytuje katedra speciální pedagogiky na 

Univerzitě Palackého v Olomouci a informačních zdrojů, které by mohly 

sloužit k samostudiu, je (v češtině) nedostatek. 

K rozšíření možností získání kvalifikace v oboru biblioterapie i k 

rozsáhlejší informovanosti v řadách odborné veřejnosti by podle autora této 

práce vedly následující postupy: 

1) Zavádění biblioterapie jako studijního programu dalšího vzdělávání 

(celoživotního vzdělávání) poskytovaného pedagogickými fakultami 

vysokých škol a univerzit. 

2) Začlenění úvodu do tématiky biblioterapie do vysokoškolské přípravy 

speciálních pedagogů, psychologů, vychovatelů, výchovných poradců 

a podobně zaměřených profesí. 

Při zavádění biblioterapie jako studijního programu dalšího vzdělávání na 

pedagogických fakultách by mohl být přijat za vzor program Biblioterapie, 

který v rámci „studia k prohlubování odborné kvalifikace" poskytuje 
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Pedagogická fakulta v Olomouci. Dílčí získávané odbornosti odpovídající 

jednotlivým kurzům, jež jsou součástí tohoto programu, byly již popsány 

v kapitole 1.9 (Osobnost a kvalifikace biblioterapeuta). 

V rámci výše zmíněného začlenění úvodu do tématiky biblioterapie do 

vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů a příbuzných profesí by autor 

této práce (s ohledem na spíše doplňkovou terapeutickou povahu 

biblioterapie) navrhoval vznik semestrálního či dvousemestrálního kurzu, 

jehož obsahem by byl úvod do terapie uměním, tedy nejen do biblioterapie, 
ale i do arteterapie, muzikoterapie a taneční (pohybové) terapie. 

A posledním (avšak neméně důležitým) opatřením, které by podle autora 

této práce vedlo k rozšíření informovanosti v otázkách možností a forem 
uplatňování biblioterapie, je: 

• Vytvoření webových stránek na téma biblioterapie, které by 

obsahovaly jak teoretické základy této disciplíny, tak i databázi 

dostupných literárních titulů s terapeutickým potenciálem. 

Web se zaměřením na biblioterapii by měl obsahovat teorii biblioterapie 

(její definici, historii, cíle a metody práce), především pak ale databázi 

literárních titulů využitelných v rámci terapie. Tato databáze by měla být 
strukturována podle dominantní problematiky, anotace uvedené u literárních 

děl by měly sloužit terapeutům k rozpoznání vhodnosti pro využití v konkrétní 

situaci. U jednotlivých titulů by měl být rovněž prostor pro komentáře 
terapeutů a ostatních odborníků z praxe na téma jejich vlastní zkušenosti 

s využitím daného literárního díla. 

Vznik takového webu by si vyžádal následující postup: 

1. Vymezení konkrétních problematik, při jejichž řešení může být 

využití biblioterapie přínosem. 
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2. Os loven í odborníků na j ednot l ivé problematiky a v součinnost i 

s nimi shromáždění databáze terapeutické literatury. 
3. Vytvoření w e b o v ý c h stránek. 

4. Popularizace webu mezi odbornou veřejností, v rámci seminářů, 

konferencí, v tématicky souvisejících periodikách. 

5. Pravidelné aktualizace především v databázi terapeutické literatury. 

Nástin možného zpracování webu věnovaného biblioterapii připojuje autor 

této práce v příloze. 

Tento web by mohl sloužit k samostudiu profesionálů z řad odborné 

veřejnosti, k přenosu informací o biblioterapii mezi jednotlivými odborníky, 

zároveň by ale mohl být i inspirací pro obohacování knihoven různých 

zařízení o další díla z oblasti terapeutické literatury. 

Jako podklad pro zavádění knihovny terapeutických textů v institucích 

zaměřených na klienty s tělesným postižením uvádí autor této práce v příloze 

rovněž seznam těch knižních titulů z oblasti beletrie a žurnalistické tvorby, 

které se zabývají tématikou tělesného postižení a zároveň mají terapeutický 

potenciál (tituly jsou uvedeny včetně stručných anotací). 
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Závěr 

V této práci se její autor pokusil shrnout dostupné teoretické zázemí 

biblioterapie a historii tohoto oboru, nastínit možné uplatnění biblioterapie ve 

speciální pedagogice se zvláštním důrazem na oblast somatopedie. 

Z výzkumné části práce vyplynulo, že biblioterapie skutečně má své místo 

v práci s klienty s tělesným postižením, ale že toto místo zůstává dosud 

z velké části nezaplněné. 

K vyhodnocení výzkumu autor práce připojil též vlastní podněty pro 

zavádění a rozvíjení biblioterapie ve speciální pedagogice, které vycházejí 

především ze závěrů výzkumné části. Některé z těchto podnětů jsou dále 

rozpracovány v přílohách. 

Závěrem nezbývá než zopakovat základní poselství, které předznamenává 

smysl celé této práce: 

Biblioterapie ve speciální pedagogice není a nebude terapií, která by sama 

o sobě mohla vyřešit všechny klientovy obtíže, rozhodně však může být 

přínosem v rámci komplexního systému speciálněpedagogických intervencí. 

A čím více pozornosti bude biblioterapii věnováno, čím více bude její 

teorie i praxe rozvíjena, tím větší budou možnosti jejího využití a tím více 

bude moci být ku prospěchu nám i našim klientům. 
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Příloha 1: Tělesné postižení v literatuře s terapeutickým potenciálem - seznam 

knih se stručnými charakteristikami 

Asare, M.: Statečný zachránce. Praha, BB art 2003. 

Novela pro dětské čtenáře vypráví příbčh malého chlapce jménem Sosu. který žije ve vesničce mezi mořem a lagunou 

kdesi v Ghaně. Malý Sosu j e od narození postižený na obč nohy, vzhledem ke své nepohs blivosti a povčrčivosti 

vesničanů tráví celé dny jen doma nebo na dvoře. Jednoho dne se přižene silný vítr. hladina moře stoupá až. do vesnice, 

zatímco všichni dospčlí vesničané jsou daleko na poli. Ve vesnici zůstali jen starci a dčti a jejich životy jsou ohroženy; 

Sosu sebere veškerou odvahu a s pomocí svého psa opustí domov, doplazí se až k chýši s bubny a začne co nejhlasitěji 

bubnovat. Zvuk bubnů upozorní na nebezpečí dospčlé na poli. ti se vracejí a vesnice je zachránčna. Opovrhovaný chlapec 

se stává všemi opětovaným hrdinou a dostává za svou odvahu kolečkové křeslo, díky kterému už. bude moci chodit 

s ostatními dětmi do školy. Kniha sc umístila v druhé desítce na seznamu 100 nej lepších afrických knih 20. století a v roce 

1999 získala první cenu v soutěži UNKSCO ..Literatura pro dčti ve službách tolerance". 

Bažin, H.: Vstaň a choď! Praha, nakladatelství Svoboda 1981. 

Na počátku románu se seznamuje s hlavní hrdinkou Constance - dvacetiletou dívkou, která ve válce ztratila rodiče a sama 

následkem zranění zůstala odkázána na invalidní vozík. Dozvídáme se o její odvaze i touze po samostatnosti a potřebě být 

prospěšná okolí. Smysl svého života nachází Constance v pomoci j iným, ať už se jedná o skupinu dospělých a úspěšných 

spolužáků jej ího bratra, které se pokouší semknout k vzájemné pomoci a spolupráci, nebo o tříletého postiženého Clauda, 

j emuž se Konstance stává chůvou a pokouší se naučit ho chodil. V průběhu příběhu se Constance dozvídá, že ve 

skutečnosti trpí nevyléčitelnou progresivní syringomelií, postupně se její slav horší a v závěru románu Constance umírá. 

Navzdory svému těžkému osudu Constance až do poslední chvíle svého života ponechává stranou své utrpení a pokouší se 

předat své poselství o poctivosti, naději, síle vzájemné důvěry a pomoci. 

Brown, Ch.: Moje levá noha. Praha, Zvon 1993. 

Christy Brown se narodil v roce 1933 jako prostřední ze sedmnácti dětí do rodiny chudého zedníka v irském Dublinu. 

Navzdory svému postižení (dyskinctická forma DMO), které tou dobou často znamenalo pro své nositele doživotní 

izolaci, Christy především díky laskavému a citlivému přístupu své maminky, sourozenců a doktora Collise ( jednoho 

z průkopníků péče o děti s D M O v Irsku) vyrostl v úspěšného mladého muže. O tom, jak se naučil psát a malovat jedinou 

končetinou k tomu způsobilou - svou levou nohou, o starostech dospívání a uvědomování si své odlišnosti, o výpravě do 

Lurd, o první dublinské klinice zaměřené na rehabilitaci dětí s D M O , o své cestě k autorskému psaní . . . o tom všem nám 

Christy Brown vypráví ve své literárně velmi zdařilé autobiografii. 

Fischerová, T.: Bílý den ...a jiné příběhy. Praha, Trója 1999. 

Autobiografická povídková kniha herečky, bývalé poslankyně a senátorky Táni Fischerové se nese převážně 

v melancholickém duchu, je j ím poselstvím j e ale víra v lidskost, lásku a smysluplnost života každého člověka i zvířete. 
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Velká část povídek reflektuje autorčiny zkušenosti ze života s je j ím fyzicky a mentálnč postiženým synem, zabývá se 

problémy života v ústavním prostředí a klade důraz na nesporné hodnoty, které človčk s postižením svému okolí a svým 

blízkým přináší. 

Galii, R.: Zachránit Jeffreyho. Praha, Portál 2002. 

Kníha j e deníkovou autobiografií sledující 10 dní v životč Richarda Galliho. Deset dní, které následovaly po sobotč 4. 

července 1998, kdy Richardův syn JelTrey skočil do bazénu a zlomil si krční páteř. Díky okamžitému zásahu svého otce 

JefTrey nezemřel, záhy po jeho přijetí do nemocnice se ale j eho rodiče dozvídají hroznou pravdu u Jeffreyho došlo 

k porušení míchy v oblasti CI -C2 , s perspektivou doživotní kvadruplegie a závislosti na dýchacím přístroji. Během 

následujících deseti dnů autor popisuje vlastní myšlenky a pocity, reakce rodiny a přátel, situaci Jeffreyho na jednotce 

intenzivní péče a j eho vyrovnávání se svým zdravotním stavem. Především se ale autor během tohoto období zabývá 

otázkou: Nebylo by v danou chvíli lepší odmítnout lékařskou péči a tím život svého syna ukončit? Nebude život 

kvadruplegika závislého na péči ostatních soustavným utrpením? / v l á d n o u oni. jeho rodiče, postarat se o svého syna? A 

pokud ano, zvládnou se o něj postarat i za deset, dvacet let? 

Příběh Jcffrey Galliho může pomoci všem, kteří se ocitli v podobné situaci, nebo jsou nuceni klást si podobné otázky po 

hodnotě lidského života. 

Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. Praha, Portál 2001. 

Jak se rodiče vyrovnávají s postižením svých dětí? Je pro dítě s postižením lepší školka integrační nebo speciální? Jaké 

jsou reakce okolí n a d i t ě s postižením? V čem se liší život rodin dětí s postižením a jaké jsou jejich plány do budoucna? 

Na tyto i různé další otázky odpovídá v knize Heleny Chvátalové třináct maminek a dva tatínkové, jedna sestra a jeden 

nevidomý mladý muž. V části věnované tělesným postižením se dozvídáme příběhy rodin osmileté Anetky a čtyřleté 

Madlenky (obě postižené spinální muskulární atrofií), patnáctileté Petry, čtrnáctiletého Dominika a jednadvaceti letého 

Martina (DMO). S problematikou kombinovaného postižení se setkáváme v příběhu tříletého Daníčka trpícího následkem 

genetické poruchy postižením mentálním, zrakovým i tělesným. Po jednotl ivých kapitolách věnovaný ch konkrétním 

postižením vždy následuje stručné „slovo odborníka" shrnující etiologii a charakteristiky dané diagnózy. 

Janáčková, T . : T e r e z č i n y pohádky. Brno, MC nakladatelství 2002. 

Osm poutavých pohádek vymyslela Terezka Janáčková - sedmiletá dívenka, která j e následkem postižení centrální 

nervové soustavy odkázána na vozík. Do netradičních pohádkových příběhů s čarodějnicí, skřítky, andělem nebo 

„zoubkovou vílou" sebou Terezka často bere i bytost sobě nejmilejší - maminku. Na cestu do světa fantazie se Terezka 

vydává i během běžných situací ze svého života, jednou se do podmořského světa dostává během plavání v bazénu 

s organizací Kontakt bez bariér, j indy jí do pohádky odnáší „beruška" - „červené křeslo, které mě vyváží do prvního 

poschodí a zpět". Jak zmiňuje PhDr. J. Řezáč v předmluvě, knížka by neměla uniknout pozornosti nejen rodičů, ale též 

učitelů, speciálních pedagogů a vychovatelů, protože „se zde nabízí prostředek kultivace mnoha sociálních rysů osobnosti 

dítěte". 
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Marshall, A.: Už zase skáču přes kaluže. Praha, Mladá fronta 1976. 

„Tato kniha vypráví příběh mého dětství . Na j e j í ch stránkách j s e m vylíčil vlivy a události, které mi pomohly stát se tím. 

čím j s e m . Chtěl j s e m však udělat víc než j e n o m zaznamena t záži tky malého chlapce, který musí chodit o berlích, chtčl 

j s em zachyti t obraz dávno j i ž minu lého obdob í . " T a k začíná čás tečné autobiograf ický román, ve kterém Alan Marshall 

líčí ne jen vlastní osudy , ale i společenské poměry Austrálie počátku dvacátého století, to v í c z perspektivy malého 

chl apce s t iženého infekční mozkovou obrnou. Poutavé vyprávění , které dnes již patří mezi klasická díla světové literatury 

Neumannová, V.: Hledat - najít, držet - nepustit. Praha, nakl. Jan Pixa 1991. 

Životní příběh tělesně post ižené autorky (kvadruparéza nás ledkem pol iomyeli t idy) nás seznamuje s j e j ím ne lehkým 

osudem od narození (1944) až do roku 1990. Vypov ídá o šťastných okamžicích j e j ího dětství a dospívání i o nezdolné 

píli. která vedla až k získání doktorátu na Fi lozof ické fakul tě UK. Dozv ídáme se o radostech i strastech ž ivota vozíčkáře i 

o důleži té roli, kterou sehrává v životě člověka dobré rodinné zázemí a společnost přátel. Celá kniha je naplněna 

poselstvím o síle pevné vůle a lásky k lidem. Formálně se kniha skládá z části / deníkových zápisku autorčiny matky, 

větší část pak tvoří au tobiograf ické záznamy autorky samotné. 

Nouza, j . : Nezůstat sám. Praha, Melantrich 1984. 

Tomáš, mladý laboratorní technik okresní veter inární nemocnice , prožívá počátky samosta tného života má svů j byt. 

práci, nachází lásku u ko legyně z laboratoře. Náh le však vstoupí d o j e h o života nehoda , na první pohled mal icherná , 

ovšem nešťastnou náhodou vedoucí k poranění míchy. Během pobytu v rehabil i tačním ústavu se T o m á š s eznamuje 

s dalšími pacienty, kteří s tejně j a k o on čelí perspekt ivě doživotní odkázanost i na invalidní vozík. Zpočá tku všichni 

podléhaj í depresi : Seženou ješ tě někdy práci? N e b o budou už celý život sedět zavření d o m a nebo za zdmi ús tavů? Budou 

už navždy odkázaní na p o m o c os ta tn ích? Nadě j e přichází s p ro jek tem bezbar iérového d o m u pro voz íčkáře . . . A sám 

T o m á š v závěru z j i šťuje , že j e h o nejbližší vždy budou stát při něm a že budoucnos t zdaleka není tak děsivá, j a k se mu 

zpočátku zdálo. 

Jan N o u z a ve svém románu velmi věrohodně líčí myšlenky a pocity těch, k terým nešťastná náhoda př ipravi la budoucnos t 

s t ě lesným post ižením, zároveň však dává naděj i , ž e nic není z t r aceno a že i č lověk s těžkým post ižením může prožít 

šťastný život. 

Nouza, J.: Rytíři naděje. Praha, Avicenum 1993. 
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— l i o r i r r r : • * - -
uspán v „„«„,«. , „ , . « v ,c l l0ve j t ; r : • * * 

vy J> I r T " * * * * * * - * — 
„„ .„ je * d,„„ P„, „„„„i.« „ t a í p„u,„ K. , y • — • I»««n0 
„™ » «.sk,,,, « « „ . » , . , a l i . ' • r 0 S , " C " y d ' " " " « h » pfinňSejf 
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Schwarzenbergová, Therese: Má cesta zpátky clo života. Praha, Mladá fronta 1996. 

Formou vzpomínek i den íkových zápisků se dozv ídáme příběh kněžny Therese Schwarzenbergové . která v prosinci 1992 

utrpěla úraz při lyžování, s následnou prognózou nevratného porušení míchy a doživotní kvadruplegie . Jen díky boji za 

odpovídaj íc í lékařskou péěí se podaři lo / j is t i t , že se jedná o pouze částečné poškození míchy a že adekvátní rehabilitací 

bude m o ž n é dosáhnout návratu většiny fyz io logických funkcí . Autobiograf ické vyprávění dále s leduje rok a pul léčebných 

a terapeut ických procesů, při kterých se paní kněžna učila bojovat s ama se sebou a získávat nezměrnou trpělivost nutnou 

k překonání týdnů a měsíců namáhavých a bolest ivých procedur, j e j i chž výsledkem j sou často j en nepatrné pokroky zpět 

směrem ke stavu, j ež většina populace považu je za samozře jmý. Však díky této trpělivostí a každodennímu sebepřekonání 

dokázala paní kněžna skutečně do značné míry zvrátit své postižení a získat zpět velký kus svého zdraví . 

S o b o t k a , R.: B e z r u k ý Frant ík , šenov u Ostravy, Tilia 2003. 

Autor nás seznamuje s životním příběhem Františka Filipa známého jako Bezruký Frantík ( ! 904 1975) František se 

narodil v chudé rodině v Jamném nad Orlicí bez ohnu ,L , I nez obou rukou (oboustranná amélie). Citlivá výchova v rodině tvůrčí 

přístup obecního učitele ťitta. ale především nedxmn.VL. i • i i P tv.sím pedagogické obecně lidské působení Františka Ikikule, pod jehož, vedením 

se Irantik učil samostatnosti nejprve v JedliěknvA .. i v • ,, , , JI Jedličkovi, a pozděj i , v Bakulově úsiavu. lo vše poskytlo Františkovi základ pro 

život, v němž I rantisek navzdory svému Dostižení IINC^KI• I . . - postiženi dosáhl nejednoho úspěchu - v praktických otázkách života se stal zcela 

samostatným, hral loutkové divadlo, sám Dodnik il „ / l , S p t S n ° U k a v á n n ' - m i l v l a s l n í «hchod a posléze i inzertní 
kancelař, napsal několik knih, po Cechách i mimn r,.r.,.ki:i , -, . mimo republiku podnikal úspěšná turné, ve ktervch ohromoval svvmi 

dovednostmi. Bezruký Frantík byl osobností vít>nhp,-nA a • , všeobecně známou a jeho píle, nezdolná vůle a věrnost Bakulovu heslu 

„Chci, a proto umím" byla (a stále je) inspirací neien či,•>,•',ř,„„ 
• p J n čtenářům s postižením. Kniha j e doplněna o struěnv nástin historie 

Jedličkova ustavil a působeni Rudolla Jedličky a Františka Bakule 

Švihálek, M.: Štěstí jménem Zuzank-i j ¿^¿di iKa. Senov u Ostravy, Tilia 2003. 

O šoku, který v očích rodičů provází narození dítěte s postižením „ h u r - . . , , x , . , , A , , postižením, o hledán, pomoc, v klasické i alternativní medicíně, o 

sháněni rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 0 k - ,• 
, P ' ° k a M K k n m m a o cestování s handicapovaným dítětem o 

rodinném zázemí a nutnosti rozvoje peče o jedince s n,Ki; >,.„;.„ 
, t , , ' J zbytečných obavách a síle vůle, ale především o štěstí, 
které sebou dítěte s postižením do našich životů nřmiší n ,„,„ , 

X1 , . . 5 7 . . .. P ' " « * ' - 0 tom všem vypraví kniha popisující osudy dvanáctileté těžce 
tělesně postižené Zuzanky ajej í rodiny. Kniha je založena n h v W i « j c založena především na vzpomínkách a úvahách Zuzančinv maminky 

Věry Rackové, která v devadesátých letech významně nřkn.M-, v •• • ' . . , . . , . . w ' p n s p d a k r o z v ° J ' P « e o děti s postižením na severní Moravě 

připojeny j sou ale i kapitoly vyprávěné z pohledu Zuzančinvch dvn„ • -, antinych dvou sourozenců. Zuzančina tatínka Ilji Racka .Ir. i 

osobního asistenta Jirky. 
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Příloha 2: Dotazník 

Dotazník 
k diplomové práci Biblioterapie v práci s klienty s tělesným postižením; autor: Zbyněk 
Němec; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

S určitými formami bibl ioterapie s e v praxi často se tkáváme, aniž b y c h o m byli zvyklí označovat j e t ímto 
po jmem, proto ú v o d e m uvádím stručnou def inic i pro potřeby tohoto dotazníku: 

Za biblioterapii p o v a ž u j e m e terapeutické působeni p o m o c i literárního (uměleckého , b iograf ického , 
populárně-naučného n e b o i odborného) textu. T o t o působen í m ů ž e mít rozl ičné formy, např. vlastní 
vytváření textů ( d e n í k o v é zápisy, úvahy, pozorování , popisy , recenze) a /nebo práci s texty. 
Při práci s texty s e m ů ž e jednat o texty š iršího zaměření (např. otázky ž ivotn ího s m y s l u - náboženská, 
filozofická a p s y c h o l o g i c k á díla, u m ě l e c k á díla J. Giona , P .Coelha apod.) nebo užš ího zaměření (k 
problematice t ě l e sného post ižení např. romány a p o v í d k y J. N o u z y , biograf ie V. N e u m a n n o v é , R.Gal l iho 
apod.) , může jít ale i o populárně naučné či odborné texty rozvíjej ící u klienta představy pracovního 
uplatnění, aktivit v o l n é h o času apod. 

1) Používáte ve své praxi některé formy biblioterapie, a pokud ano, jaké? (např. 
doporučujete klientům určitá literární díla, vybízíte je k vlastní tvorbě apod.) 

2) Pracujete-li ve své praxi s terapeutickým potenciálem literárních děl (uměleckých 
biografických, populárně-naučných nebo i odborných), o která konkrétní díla se 
jedná? 

3) U kterých konkrétních situací a problémů z Vaší praxe považujete využití 
biblioterapie za vhodné? Popřípadě u kterých konkrétních situací a problémů 
Vám využití biblioterapie osvědčilo? 
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4) Můžete prosím stručně uvést konkrétní případovou studii (samozřejmě anonymní), 
kdy jste měla/měl pocit že biblioterapie pozitivně ovlivnila rozvoj klienta? 

5) O biblioterapii a možnostech jejího uplatňování jste se dozvěděla/dozvěděl z: 
(uveďte zdroj, např. během studia na té a té škole, z literatury - které?, z odborného 
časopisu- kterého? apod.) 

Prostor pro Vaše další poznámky k tématu: 

Mnohokrát děkuji za spolupráci. 

S přáním hezkého dne a mnoha úspěchů ve Vaší práci, 

Bc. Zbyněk Němec, student 5.ročníku Speciální pedagogiky, PedF UK. 

Vyplněný dotazník prosím pošlete e-mailem na adresu /.bnknmc@volnv.c/ . 
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Příloha 3: Návrh webových stránek na téma biblioterapie 

Úvodní strana webu: 
(podtržené jsou odkazy, jež dovedou návštěvníka k pojednáni o teoretickém zázemí 
biblioterapie nebo k seznamu terapeutických titulů ke konkrétní problematice) 

Iffll Biblioterapie ^ 
p r o s t o r pro 

, ř ízené č tenářs tv í napomáhaj íc í ř e šen í o sobn í ch problémů" 
(E. F. Brown, 1975) 

0 biblioterapii 

his tor ie cíle t e rap ie fo rmy p ráce 
hag io t e r ap i e poe to te rap ie imago te rap ie g r a f o t e r a p i e 

Knihovna (podle problemat iky) 

alkohol, d rogy 
au t i smus 

kulturní odl išnost , e tn ické menš iny 
mentální post ižení 

odloučení 
p a r t n e r s k é v / t a h y 

post iženi řeči 
přáte ls tví 

p sych ické po ruchy 
rodina 

sexua l i ta 
s luchové post ižení 
t ě l e sné post ižení 

zaměstnání 
z r akové postižení 
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Seznam terapeutických titulů: 
(např. Klikneme-li na titulní straně na odkaz tělesné postižení, zobrazí se nám publikací 
využitelných pro toto téma.) 

Knihovna - Tělesné postižení 

Asare. M.: Statečný zachránce 

Na pobřeží G h a n y se odehrává příběh ma lého tělesně pos t iženého ch lapce , j e n ž díky své odvaze 
zachrání vesnici před z k á z o u . . . v ice 

Bažin, 11.: Vstaň a choď! 

V pomoc i os ta tn ím nachází dvacet i letá Cons t ance lék na své vlastní nevyléč i te lné progres ivní 
o n e m o c n ě n í . . . více 

Brovvn, Ch.: Moje levá noha. 

Autobiografický příběh muže postiženého dyskinetickou formou D M O , j e m u ž se levá noha stala 
nejdůležitějším prostřed pro komunikaci s okol ím. . . v íce 

Fischerová, T.: Bílý den a jiné příběhy. 

Povídkový soubor vypráví mimo jiné i o životě autorky a jejího tělesně postiženého syna. . . více 

ClajlL R-: Zachránit JetTrevho. 

Deníkový záznam pocitů a prožitků během autora během deseti dnů poté, co si j e h o syn při 
nehodě zlomil páteř a stal se k v a d r u p l e g i k e m . . . více 

nwátalová, II.: Jak se žije dětem s postižením. 

Kniha rozhovorů s rodiči dětí se zdravotní post ižením.. . více 

janáčkovjLT.: Terezčiny pohádky. 

Osni poutavých p o h á d e k vymys le l a Te rezka Janáčková - sedmi le tá d ívenka , která j e nás ledkem 
postižení centrální ne rvové soustavy odkázána na voz ík . . . v íce 

Neumannová , V.: Hledat - najít , držet - nepustit . 

Autobiograf ická v ý p o v ě ď ženy pos t ižené nás ledkem infekční m o z k o v é obrny, j í ž nezdolná píle a 
podpora j e j í ch ne jb l ižš ích dovedla až k získání doktorá tu na F i lozof ické f a k u l t ě . . . více 

K^nkrcUjí kniha: 
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(Klikneme-li na seznamu publikací k danému tématu u konkrétního titulu na odkaz více, 

zobrazí se nám anotace a bližší informace ke knize. K dispozici je též prostor diskuze, jenž 
by měl sloužit terapeutům a dalším odborníkům z praxe k uveřejňování jejich poznámek a 
zkušeností se zapojením dané knihy do terapie.) 

Knihovna - Tělesné postižení 

Brown, Ch.: Moje levá noha. 

Praha, Z v o n 1 9 9 3 , 

I S B N : 80-71 13-037-0 

Chrisly Broun se narodil v roce 1933 jako prostřední ze sedmnácti dčtí do rodiny chudého zedníka v irském 

Dublinu. Navzdory svému postiženi (dyskinetická forma DMO), které tou dobou často znamenalo pro své 

nositele doživotní izolaci, Christy především díky laskavému a citlivému přístupu své maminky, sourozenců 

a doktora Collisc (jednoho z průkopníků péče o dčti s DMO v Irsku) vyrostl v úspčšného mladého muže. O 

tom, jak se naučil psát a maloval jedinou končetinou k lomu způsobilou - svou levou nohou, o starostech 

dospívání a uvědomování si své odlišnosti, o výpravč do Lurd, o první dublinské klinice zaměřené na 

rehabilitaci dčtí s DMO, o své ceslč k autorskému psaní ... o tom všem nám Christy Brown vypráví ve své 

literárně velmi zdařilé autobiografii. 

Diskuze Přidat poznámku do diskuze 

Toto je prostor pro komentáře odborníků z praxe k možnostem 
terapeutického využití díla Christyho Drowna „Moje levá noha". 
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