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VýŸatekzumĢleckéhotextu
„Povídejmizasjakojindy,“loudilchytráckyLennie.
„Acotimámpovídat?“
„OtĢchdruhejchaonás.“
Georgezaēal:„TakovejēlovĢk,cochodíjakomyporanēích,nemážádnourodinu.NastƎádásipár
šesƛákƽazasjerozfofruje.JenatomsvĢtĢjakokƽlvplotĢ...“
„Alesnámajetojiný!“vykƎiklblaženĢLennie.„Povídejteěnás.“
Georgechvilkumlēel.„Alesnámajetojiný,“zaēalpotom.
„Protože...“
„Protožejámámtebea...“
„A já zas tebe. My pƎece máme jeden druhýho, a tak se jeden stará o druhýho,“ rozjásal se
Lennie.
Volnýmprostranstvímzavállehkýveēernívánek,listízašelestiloapozelenétƽŸcevyplulyproti
prouduvĢtrnévlnky.Aznovuseozvalovolánímužskýchhlasƽ,tentokrátmnohemblížnežpƎedtím.
Georgesmeklklobouk.„Sundejsi,Lennie,klobouk,“vyzvalhovratkýmhlasem.„TenvzduchdĢlá
dobƎe.“
LenniesŸalposlušnĢkloboukapoložilhopƎedsebenazem.StínvúdolízmodralještĢvíc,rychle
pƎicházelveēer.PovĢtruseknimzhouštídoneslypraskavézvuky.
„Povídej,jakétobude,“žadonilLennie.
George už chvíli poslouchal ony vzdálené zvuky. Na chviliēku nabral schopnost jednat. „Koukej
se,Lennie,pƎesƎeku,ajátibudupovídat,tytobudešmítskoropƎedoēima.“
LennieotoēilhlavuazahledĢlsepƎestƽŸkuanazšeƎujícísesvahyGabilskýchhor.
„Budeme mít malé hospodáƎstvíēko,“ zaēal George. Sáhl do zadní kapsy kalhot a vytáhl
Carlsonovulugerovku;odklaplpojistkuarukaipistoleleželynazemizaLenniehozády.Dívalsena
jehozátylek,namísto,kdesepáteƎspojovalaslebkou.OdƎekyvesmĢruprotiprouduzavolalnĢjaký
mužajinýmužnatoodpovĢdĢl.
„Takdál!“pobízelLennie.
GeorgezvedlpistoliajehorukasechvĢla;spustilzasrukunazem.


VýŸatekzneumĢleckéhotextu
Poškození neuropsychického vývoje osob s mentální retardací s sebou pƎináší celou Ǝadu
zvláštností v jednotlivých složkách jejich osobnosti. Nejde o pouhé ēasové opoždĢní duševního
vývoje, jde o strukturální vývojové zmĢny. Vzhledem kheterogenitĢ skupiny osob s mentální
retardací však nelze všechny zmĢny vyēerpávajícím zpƽsobem charakterizovat. Každý mentálnĢ
postižený je svébytný subjekt s charakteristickými osobnostními rysy. PƎesto se najdou urēité
spoleēnéznaky,kteréjsouovšemzávislénamnohaaspektech:druharozsahmentálníretardace,zda
jsou rovnomĢrnĢ postiženy všechny složky psychiky nebo jsou výraznĢji postiženy nĢkteré funkce
aduševnívývojjenerovnomĢrnýaj.
Bajo, Vašek (1994), Valenta, Müller (2003, s. 39) zmiŸují tyto znaky: zvýšenou závislost na
rodiēích, infantilnost, sugestibilitu a rigiditu vchování, nedostatky vosobní identifikaci a ve vývoji
„já“, opoždĢní v psychosexuálním vývoji, nerovnováhu v aspiraci a výkonu, poruchy
vinterpersonálních vztazích a v komunikaci, malou pƎizpƽsobivost sociálním požadavkƽm, citovou
vzrušivost, zpomalenou chápavost, ulpívání na detailech, sníženou mechanickou a logickou pamĢƛ,
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nedostateēnou slovní zásobu a neobratnost ve vyjadƎování, impulzivitu, hyperaktivitu nebo
zpomalené chování a Ǝadu dalších projevƽ. DĢti smentálním postižením si ēasto nedokážou odƎíci
nĢco bezprostƎednĢ žádoucího ani kvƽli vĢci mnohem zajímavĢjší a dƽležitĢjší, která je ale ēasovĢ
vzdálená.Citováavolnílabilita,impulzivnost,ēastotakéagresivitajsouprojevynezraléosobnosti.To
vedeēastokbezmyšlenkovitýmreakcímnavnĢjšípodnĢty.

(K.Rosecká,Postojespoleēnostikosobámsmentálnímpostižením,upraveno)
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