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terapeutické přístupy a alternativní a augmentativní komunikace. 
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Úvod 

Téma Edukace mentálně postižených osob jsem si vybrala, protože je pro mě 

zajímavé. Toto téma je velmi aktuální a stále se mění a vyvíjí. Mentálně postižení 

jedinci potřebují být vhodným způsobem stimulováni, aby mohli rozvíjet svou 

osobnost, své schopnosti a dovednosti. Na jejich vývoj a utváření osobnosti má vliv 

i výchova a vzdělávání.  Každý člověk má právo na vzdělání. Ve speciální základní 

škole využívají takové metody a techniky edukace, které mentálně postiženým jedincům 

pomáhají v jejich rozvoji. Snaží se, aby se tito jedinci dokázali v co největší možné míře 

začlenit do sociálního prostředí.  

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou 

mentální retardace. Jsou zde vymezeny pojmy psychopedie a mentální retardace. Dále 

jsou charakterizovány její jednotlivé stupně. Zabývá se také prevencí a etiologií 

mentálního postižení.  

Druhá kapitola se zaměřuje na edukaci mentálně postižených osob. Jsou zde 

charakterizovány pojmy speciální pedagogika a speciální pedagog. Tato kapitola 

seznamuje s druhy škol a školských zařízení vhodných pro mentálně postižené jedince. 

Také jsou zde uvedeny didaktické metody a speciální didaktické pomůcky. 

Ve třetí kapitole jsou popsány další možnosti sociální a edukační práce s osobami 

mentálně postiženými. Tato kapitola se věnuje terapeutickým přístupům, alternativní 

a augmentativní komunikaci a výchově v ústavech sociální péče.  

Při zpracování těchto tří kapitol byly využity poznatky z odborné literatury, 

internetových zdrojů a z vlastní praxe.  

Čtvrtá kapitola je praktická část bakalářské práce. Tvoří ji kvalitativní výzkumné 

šetření, zaměřené na případové studie tří žáků speciální základní školy. Tato kapitola 

obsahuje charakteristiku Speciální základní školy Bystré a případové studie. Cílem 

šetření je porovnání a analýza dovedností a schopností žáků před nástupem do školy 

a v současné době. Dalším cílem je zhodnotit jejich sociální vývoj. Ke zpracování cílů 

jsem využila tyto metody: analýza odborné literatury, vlastní pozorování žáků, vlastní 

práce s žáky, analýza osobní dokumentace, analýza individuálních plánů a rozhovor 

s ředitelkou školy o žácích.  
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…Jiné je tvé dítě. 

Jiné ve svém duševním bohatství, 

jiné v rozvoji svých schopností, 

jiné ve vztazích ke světu,  

jiné ve svém jednání i počínání,  

jiné v běžných reakcích.  

Je jiné, ale není horší. 

                    Heinrich Behr  
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1 Charakteristika mentální retardace 

1.1 Vymezení pojmů psychopedie a mentální retardace 

Psychopedie je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá osobností, 

výchovou a vzděláváním rozumově postižených jedinců. Název psychopedie je složen 

z řeckého slova psyché = duše a řeckého slova paideia = výchova. 

Předmětem psychopedie je mentálně postižená osoba. Samotný syndrom je 

označován jako mentální retardace. Setkat se můžeme s pojmy oligofrenie, mentální 

postižení, mentální zaostalost, slabomyslnost nebo duševní vada. Cílem psychopedie je 

odhalení všech zákonitostí výchovy a vzdělávání mentálně postižených. Dalším cílem je 

dosažení maximálně možného stupně rozvoje osobnosti mentálně postižených 

a nalezením odpovídajícího místa ve společnosti pro každého jedince.  

Hlavním úkolem psychopedie je zkoumání a poznávání osobnosti mentálně 

postiženého člověka v souvislosti s jeho vzděláváním, výchovou a společenským 

a pracovním uplatněním. Zaměřuje se také na vytváření speciálních didaktických 

a edukačních metod a jejich využití v praxi.  

 

Postavení psychopedie mezi vědami 

Psychopedie patří do disciplíny speciální pedagogika.  

 

Obrázek 1 - Postavení psychopedie mezi vědami  

 

 
 

Pedagogika

Speciální 
pedagogika

Psychopedie Etopedie Somatopedie Logopedie Surdopedie Oftalmopedie
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Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových 

schopností, projevuje se neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se 

mu přizpůsobit. Je označována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně 

intelektového vývoje (méně než 70 % normy), i přesto, že postižený jedinec byl 

vhodným způsobem výchovně stimulován. Mezi hlavní znaky mentální retardace patří 

nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená schopnost učení a obtížnější adaptace 

na běžné životní podmínky. [15] 

Mentální retardace je stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje. Je 

charakterizován narušením schopností projevujících se v průběhu vývoje a podílejících 

se na celkové úrovni inteligence. Zejména se jedná o poznávací, řečové, motorické 

a sociální dovednosti. Mentální retardace může být provázena jakoukoliv jinou duševní, 

tělesnou či smyslovou poruchou. [7] 

Mentální retardace je jistým omezujícím a limitujícím faktorem ve vývoji 

člověka. Avšak rozvoji všech psychických procesů a celkové orientaci retardované 

osoby v životních situacích mohou pomoci vhodné podněty, správně nasměrované 

a s náležitým výchovným a sociálním zaměřením. [18] 

Mentální retardace je pojem vztahující se k podprůměrnému, omezenému 

intelektuálnímu fungování osoby. S tím jsou spojeny poruchy adaptace, které jsou 

zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené schopnosti se učit a z nedostatečné 

sociální přizpůsobivosti. [12] 

Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení. 

1.2 Klasifikace mentální retardace 

Stupeň mentální retardace je možné určit pomocí inteligenčního kvocientu, který 

ukazuje úroveň rozumových schopností. V České republice se ke klasifikaci mentálního 

postižení používá Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů – Desátá revize (MKN-10) vydaná Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO). 

 

A) Druh postižení 

    F 70-79 Mentální retardace  
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B) Stupeň postižení 

Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. 

Měření stupně postižení může být prováděno i škálami, které určují stupeň sociální 

adaptace v určitém prostředí. Škály určují jen přibližně stupeň mentální retardace. 

Diagnóza bude také záviset na všeobecných intelektových funkcích, které určí školený 

diagnostik. Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou v průběhu času 

měnit. I snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. [7] 

 

Tabulka 1 - Stupně mentální retardace podle MKN-10  

F 70 Lehká mentální retardace 

 IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 – 

12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je schopno práce 

a úspěšně navazují a udržují sociální vztahy. 

F 71 Středně těžká mentální retardace 

 IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 – 9 let). 

Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, ale někteří dokážou dosáhnout 

k hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou potřebovat podporu v práci 

a v činnosti ve společnosti. 

F 72 Těžká mentální retardace 

 IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 

let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. 

F 73 Hluboká mentální retardace 

 IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). 

Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybu, komunikaci 

a hygienické péči. 

F 78 Jiná mentální retardace 

 Mentální retardaci nelze přesně určit pro přidružená postižení smyslová a tělesná, 

poruchy chování a autismus. 

F 79 Nespecifikovaná mentální retardace 

 Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze přesně určit, 

o jaký stupeň mentální retardace se jedná. 

Zdroj: upraveno podle [19] 
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1.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 

„Každý mentálně postižený člověk je svébytný subjekt s charakteristickými 

osobními rysy, přesto se však u většiny z nich projevují v jednotlivých obdobích života 

charakteristické znaky, které závisí na hloubce a rozsahu mentální retardace.“ [11, 

s. 297] 

 

Lehká mentální retardace 

Etiologie lehké mentální retardace je určitý genetický přenos. Na dítě nepříznivě 

působí i vnější vlivy jako sociokulturní deprivace, ekonomické nebo fyzické strádání 

a nedostatek stimulace vhodnými podněty. 

Do tří let lze pozorovat jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického 

vývoje. Nápadnější problémy se začínají projevovat mezi třetím až šestým rokem. Dítě 

je opožděné ve vývoji řeči a komunikativních dovedností, má malou slovní zásobu, 

může mít různé vady řeči a je stereotypní ve hře. [18] 

U dětí s lehkou mentální retardací se objevují problémy hlavně při teoretické práci 

ve škole, mají potíže se čtením a psaním. Lehce retardovaným dětem velmi prospívá 

výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovedností a kompenzování 

nedostatků. 

Většina osob s lehkou mentální retardací je plně nezávislá v sebeobsluze, je 

schopna vykonávat jednoduchá zaměstnání a v sociálně nenáročném prostředí se 

pohybovat bez omezení a problémů.  

 

Středně těžká mentální retardace 

Etiologie tohoto stupně mentální retardace je již většinou organická. U osob se 

středně těžkou mentální retardací je výrazně opožděn rozvoj chápání a je omezena 

verbální komunikace. I jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Také je 

omezena i schopnost sebeobsluhy. V šesti až sedmi letech dosahují úrovně maximálně 

tříletého dítěte. Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková 

neobratnost, nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů. 

Tento stupeň retardace je často kombinován s epilepsií, neurologickými, 

tělesnými a dalšími duševními poruchami. 
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Těžká mentální retardace 

U těžké mentální retardace jsou příčiny vzniku negenetické a genetické. 

Negenetickými příčinami jsou poškození zárodečné buňky embrya, plodu nebo 

novorozence. Velmi často se objevují poškození CNS a infekce, které způsobují těžké 

poruchy struktury a funkce mozkové činnosti (rubeola, syfilis). [19] 

Osoby zařazené do této skupiny jsou v dospělosti schopny chápat jen základní 

souvislosti a vztahy, uvažují na úrovni batolete. V oblasti verbální komunikace jsou 

omezení, někdy nemluví vůbec. Zvládají pouze základní úkony sebeobsluhy. Jsou 

závislí na péči jiných lidí. Je pro ně typická nestálost nálad a impulzivita. Poznávají 

blízké osoby. Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené. 

 

Hluboká mentální retardace 

Ve většině případů hluboké mentální retardace se jedná o organické poškození 

mozku. Běžná jsou neurologická nebo jiná tělesná postižení. Časté jsou nejtěžší formy 

pervazivních vývojových poruch, zvláště atypický autismus. [19] 

Jejich komunikační schopnosti jsou maximálně na úrovni porozumění 

jednoduchým požadavkům a neverbálních odpovědí. Poznávací schopnosti se téměř 

nerozvíjejí, lidé s hlubokou mentální retardací jsou nanejvýš schopni rozeznávat známé 

a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či odporem. 

Těžce postižení bývají inkontinentní. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat 

o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy 

a vzdělávání jsou velmi omezené. Doporučují se rehabilitace a cvičení. Jsou závislí 

na péči jiných lidí, obvykle bývají umísťováni do ústavů sociální péče. 

1.4 Etiologie a prevence vzniku  

K mentální retardaci může vést celá řada příčin, které se mohou vzájemně 

prolínat, podmiňovat a spolupůsobit. Obecně lze příčiny rozdělit do dvou základních 

skupin – endogenní a exogenní. Exogenní příčiny vznikají vlivem prostředí. Endogenní 

příčiny (vnitřní, genetické, dědičné) jsou způsobeny spontánní mutací v zárodečných 

buňkách a lze je dále členit na příčiny prenatální, perinatální a postnatální. 
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Jako nejčastější příčiny mentální retardace uvádí Prof. Zvolský (profesor 

psychiatrie) dědičnost, sociální faktory, další environmentální faktory, specifické 

genetické příčiny a nespecificky podmíněné poruchy.  

1. Dědičnost 
Intelektové schopnosti dítěte jsou dány přibližně průměrem intelektového 

nadání rodičů. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné 

inteligence a vlivů rodinného prostředí. 

2. Sociální faktory 
Mentální retardace je způsobena sociokulturní deprivací v rodinách nebo 

v institucionální výchově. Objevuje se ve vztahu s výchovou v nižších 

sociálních vrstvách, v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, 

nestabilními rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami.  

3. Další environmentální faktory 
Zahrnují různá infekční onemocnění matky během těhotenství, její pobyt 

ve znečištěném prostředí, ozáření dělohy, alkoholismus, špatnou výživu matky 

během těhotenství. K poškození duševního vývoje dochází i v souvislosti 

s infekčními onemocněními v novorozeneckém období (meningitidy, 

encefalitidy), následkem špatné výživy kojence nebo úrazy spojené 

s nitrolebním krvácením. Jmenované faktory bývají příčinou lehké i těžší 

mentální retardace. 

4. Specifické genetické příčiny 

Tyto příčiny mohou být dominantně podmíněné (neurofibromatóza1), 

recesivně podmíněné (fenylketonurie2, galaktosemie3), podmíněné poruchou 

sex chromozomů (syndromy Klinefelterův4, Turnerův5) nebo podmíněné 

chromozomálními abnormalitami (Downův syndrom6

                                                 
1 Neurofibromatóza – nazývaná také Von Recklinghausenova nemoc – dědičné onemocnění 

s mnohočetnými nádorky (fibromy) na kůži a v nervovém systému; při výraznějším postižení nervového 
systému mohou fibromy omezovat motoriku, zrak či sluch. 

2 Fenylketonurie – vrozená porucha metabolismu fenylalaninu, projevuje se psychomotorickou retardací, 
opakovaným zvracením, hyperaktivitou. 

3 Galaktosemie – dědičná porucha metabolismu galaktózy, projevuje se zvracením, odmítáním pití, 
křečemi, může nastat i jaterní a ledvinové selhání. 

4 Klinefelterův syndrom – vrozené geneticky podmíněné onemocnění, postihuje chlapce, postižený má 
dva chromozómy X a jeden chromozóm Y; narušení vývoje varlat a neplodnost. 

5 Turnerův syndrom – vrozené onemocnění, postihuje dívky, postižená má jen jeden chromozóm X; 
neplodnost, poruchy růstu, srdeční vady. 

6 Downův syndrom – vrozená choroba, tělesné i duševní odchylky, zaostalost ve vývoji. 

). 
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5. Nespecificky podmíněné poruchy 

Chromozomální ani metabolická vada nebyla objevena, nebylo zjištěno 

porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. Příčina mentální 

retardace zůstává neobjasněna asi v 15 – 30 %. 

 
Endogenní příčiny vzniku mentální retardace dělíme na: 

1. prenatální – zděděné nemoci, genetické příčiny (záření, dlouhodobé 

hladovění, chemické vlivy…), dědičné metabolické onemocnění, onemocnění 

matky v době těhotenství (ozáření dělohy, alkoholismus matky, její 

nedostatečná výživa ...), nedostatek plodové vody, vrozené vady lebky a 

mozku, prenatální deprivace (silně nechtěné dítě) 

2. perinatální – perinatální encefalopatie (organické poškození mozku), 

mechanické poškození mozku při porodu, hypoxie (snížení množství 

kyslíku), asfyxie (nedostatek kyslíku), předčasný porod, nízká porodní váha 

dítěte, těžká novorozenecká žloutenka 

3. postnatální – zánět mozku způsobený mikroorganismy (klíšťová 

encefalitida, meningitida, meningocefalitida), traumata, mozkové léze při 

nádorovém onemocnění, krvácení do mozku, deprivace dítěte, nepřátelské a 

nepodnětné rodinné prostředí  

 

V některých případech ale příčinu nelze přesně stanovit, protože ji zatím zjistit 

nedokážeme, nebo se možných příčin objevuje hned několik současně.  

 

Prevence mentální retardace se zaměřuje jak na vrozené, tak na získané vady 

a poruchy. Cílem je předcházet vzniku mentálních, fyzických či smyslových poruch 

(primární prevence) nebo zamezit trvalému funkčnímu omezení nebo postižení 

(sekundární prevence). Existuje také prevence terciální, která je zaměřená na mentálně 

postiženého se snahou o zmírnění následků postižení a zamezení prohlubování jeho 

postižení. 

Za posledních třicet let bylo díky výzkumu zamezeno mnoha případům mentální 

retardace. Zabránit mentální retardaci je možné díky rané komplexní prenatální péči 

a preventivním vyšetřením v průběhu těhotenství.  
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2 Možnosti edukace mentálně postižených 

2.1 Speciální pedagogika 

Termín speciální pedagogika užil poprvé v roce 1957 Bohumír Popelář 

(vysokoškolský pedagog a psycholog) a toto označení poté převzala řada zemí. Od roku 

1973 začal tento termín užívat významný český speciální pedagog Miloš Sovák, 

zakladatel České logopedické společnosti. 

Speciální pedagogika je disciplína zaměřená na výchovu, vzdělávání a celkový 

osobnostní rozvoj zdravotně a sociálně znevýhodněných osob. Cílem je dosáhnout co 

možná nejvyšší míry sociální integrace a poskytnout jim co nejvíce možností 

v pracovním a společenském uplatnění.  

Speciální pedagogika zkoumá zákonitosti výchovy a vzdělávání jedinců se 

speciálními potřebami. Zajímá se o etiologii, symptomatologii, aplikaci speciálně-

pedagogických metod v praxi a prevenci neadekvátního vyrovnání znevýhodněného 

člověka s jeho handicapem. Snaží se odstraňovat či kompenzovat důsledky postižení 

a rozvíjet nenarušené složky, fyzické a duševní.  

Miloš Sovák je také autorem koncepce rozdělení speciální pedagogiky 

na jednotlivé oblasti, které se věnují různým druhům postižení osob. 

 

Tabulka 2 – Rozdělení oborů speciální pedagogiky podle druhu postižení  

Obory speciální pedagogiky 

Etopedie Tento obor je zaměřený na problematiku výchovné práce se 

sociálně nepřizpůsobivými a emocionálně narušenými osobami. 

Zabývá se chováním jedinců, kteří trpí poruchami chování a mají 

problémy v navazování a udržování sociálních vztahů.  

Psychopedie Zabývá se osobností, výchovou a vzděláváním jedinců, kteří 

mají handicap v oblasti mentální. Patří sem jak vrozené, tak 

získané poruchy. Zabývá se také rehabilitací a terapií. 

Somatopedie Předmětem tohoto oboru je výchova a vzdělávání osob, které 

mají tělesné postižení, jsou zdravotně oslabené nebo mají 

omezenou mobilitu. Zabývá se také rehabilitací a terapií těchto 

osob. 
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Logopedie Zabývá se výchovou a vzděláváním osob, které mají handicap 

v oblasti komunikačních schopností. Orientuje se na ontogenezi 

řeči, diagnostiku vad, reedukaci těchto vad a poruch řeči. Zabývá 

se slovní zásobou postižené osoby, zvukovou, gramatickou 

a pragmatickou stránkou.  

Surdopedie (akupedie) Tento obor se zaměřuje na výchovu a vzdělávání osob, které jsou 

sluchově postižené. Zabývá se tvořením a rozvíjením 

komunikace sluchově postižených.  

Oftalmopedie (tyflopedie) Zabývá se výchovou a vzděláváním osob, které mají handicap 

z důvodu poruchy v oblasti vnímání zrakem. 

Speciální pedagogika osob 

s kombinovaným 

postižením  

Zabývá se osobami, které mají kombinaci dvou a více druhů 

postižení.  

Parciální nedostatky Patří sem problematika výchovy a vzdělávání osob se 

specifickými poruchami učení. 

 

 

Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání osob postižených 

v oblasti tělesné, smyslové, duševní, zdravotní nebo s poruchami chování. Speciální 

pedagog se také může uplatnit v poradnách, ve zdravotních zařízeních, v rehabilitačních 

centrech nebo v oblasti vědy a výzkumu. Může být také specializován na určitý obor 

podle druhu postižení (obory – psychopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, 

logopedie, etopedie). [27] 

Ke své práci využívá speciální pedagogické metody a pomůcky, které pomáhají 

postiženým lépe pochopit a vstřebat probíranou látku. V práci s postiženými je také 

důležité opakování předchozí látky. Je efektivní, když teoretickou část učiva pedagog 

prokládá praktickými ukázky.  

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku.  
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2.2 Školy a školská zařízení 

Výchova a vzdělávání osob s mentální retardací je celoživotní proces. Jak bude 

výchova a vzdělávání úspěšné a efektivní závisí na několika faktorech, z nichž 

k hlavním patří druh, forma a typ mentální retardace. Záleží také na hloubce postižení, 

době a příčině vzniku retardace. Důležitým faktorem při edukaci je také ochota 

a schopnost mentálně postiženého spolupracovat se svým pedagogem.  

Pro výchovu a vzdělávání mentálně postižených je také důležité prostředí, 

ve kterém se učí. Toto prostředí by mělo být pro žáka podnětné, aby se zde mohl 

realizovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

Připravenost a zralost mentálně postiženého na školní docházku mohou 

ovlivňovat nejrůznější faktory biologického a psychosociálního charakteru (v negativní 

variantě fungují jako deprivační činitelé). Při hodnocení připravenosti musíme brát 

v úvahu jeho duševní stav, tělesný vývoj a sociální situaci.  

Nástup do školy je pro mentálně postižené dítě zásadní změnou v jeho životě. 

Proto se může objevit emoční nestabilita a neklid. Dítě si musí zvykat a adaptovat se 

na nové prostředí a na nové osoby.  

Žáci s lehkým a středně těžkým mentální postižením se mohou integrovat 

do běžných typů škol, jen je potřeba zhodnotit jeho celkový stav a psychickou 

připravenost začlenit se mezi děti bez handicapu. Systém speciálních škol je určen jako 

alternativa těm žákům, kteří se pro své zdravotní postižení nemohou vzdělávat 

v běžném vzdělávacím systému. Cílem výuky ve speciálních školách je za pomoci 

speciálních didaktických forem a metod zajistit každému žákovi plného rozvoje jeho 

schopností a dovedností. Cílem je podporovat rozvoj dítěte a jeho pokroky k dosažení 

vytyčených individuálních cílů. 

 

Pro osoby s mentální retardací jsou určeny tyto speciální školy: 

- speciální mateřská škola, 

- základní škola praktická, 

- základní škola speciální, 

- odborné učiliště, 

- praktická škola. 
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Speciální mateřská škola 

Je určená pro děti od tří do šesti let s mentální retardací, která jim neumožňuje 

navštěvovat běžné mateřské školy. Jde o děti, u kterých je mentální retardace patrná již 

v tomto věku.  

Speciální mateřská škola je organizována jako běžné předškolní zařízení. Rozdíl 

je ve sníženém počtu dětí a ve využití speciálních didaktických pomůcek. Zaměřuje se 

více na individuální péči o dítě, na jeho rozvoj v oblasti komunikačních schopností, 

hrubé a jemné motoriky, citovém vývoji a na osvojení si základních hygienických 

návyků dítěte. Podporuje dítě také v jeho sociálním vývoji, při práci v kolektivu 

a s učiteli. Tato mateřská škola plní také funkci diagnostickou, která je důležitá pro další 

institucionální péči o dítě.  

Ve třídě speciální mateřské školy může být zařazeno nejméně 6 a nejvíce 14 žáků. 

Ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou být zařazeni nejméně 

4 a nejvíce 6 žáků. 

 

Základní škola praktická 

Základní škola praktická poskytuje žákům základní vzdělání (téměř na stejné 

úrovni jako vzdělání v běžné základní škole). Vzdělávají se v ní žáci s takovými 

rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné škole.  

Praktické školy jsou devítileté a žáci plní povinnou školní docházku. Učební plán 

školy zahrnuje obdobné vyučovací předměty jako plán základní školy. Vedle 

teoretických poznatků je žákovi nabídnuto také osvojit si praktické dovednosti, které 

mu poskytnou cenné zkušenosti do jeho života. Ve škole jsou často k nácviku 

praktických dovedností k dispozici cvičné byty a kuchyňky, keramické, výtvarné 

a textilní dílny. Škola může být také vybavena dřevodílnami a kovodílnami.  

 

Základní škola speciální 

V základní škole speciální se vzdělávají žáci, kteří mají takové rozumové 

nedostatky a postižení, které jim neumožňuje se vzdělávat v běžné základní škole ani 

v základní škole praktické. 

Základní škola speciální je desetiletá. Dělí se na první stupeň, který tvoří 1. až 6. 

ročník, a druhý stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník. Žáci plní povinnou školní docházku. 
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V jedné třídě může být 4-6 žáků. Žáci jsou do tříd rozdělováni podle svých dosavadních 

schopností, podle typu a hloubky postižení.  

Každý žák v této škole má svůj individuální vzdělávací program, který je 

stanoven podle jeho potřeb, schopností a možností. Sestavuje se s ohledem na jeho 

duševní a fyzický stav. Zaměřuje se hlavně na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní 

hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní 

potřeby.  

 

Přípravný stupeň 

Přípravný stupeň není povinný. Tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka 

do základní školy speciální. Jedná se o přípravu na vzdělávání jednoletou až tříletou 

(jak dlouhou dobu si zvolí je na uvážení rodičů či zákonných zástupců). Po ukončení 

přípravného stupně dostávají žáci osvědčení o absolvování.  

 

Rehabilitační vzdělávací program 

Do tohoto programu jsou zařazeni žáci, kteří mají těžkou mentální retardaci, 

souběžné postižení více vadami a jiné syndromy. Nejsou schopni sebeobsluhy. 

Nezvládají čtení, psaní, počítání. Využívají se netradiční a alternativní metody 

komunikace, jako nonverbální komunikační metody, symboly Bliss, znaková řeč 

Makaton, sociální čtení, globální metoda, psaní hůlkovým písmem a další. 

 

Speciální vzdělávací program 

Zde jsou zařazeni žáci, jejichž možnosti jsou více otevřené. Mohou se učit číst, 

psát a počítat. Pracují na počítači. Žáci se učí jak teoretickým, tak praktickým 

dovednostem. Jsou připravování na další vzdělávání nebo na zařazení do pracovního 

procesu (především v dílnách). 

 

Odborné učiliště 

Odborná učiliště poskytují žákům odbornou přípravu v široké škále učebních 

oborů. Příprava pro výkon povolání ve vybraném učebním oboru trvá dva nebo tři roky 

a je zakončena úspěšným vykonání závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. 
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Do odborného učiliště jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní 

školy praktické. 

 

Praktická škola 

Praktická škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností. Příprava trvá 

jeden až tři roky. Cílem praktické školy s tříletou přípravou je poskytnout žákům 

doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání, dát jim základy odborného vzdělání 

a základy manuálních dovedností v oboru dle zaměření (zaměření na péči o rodinu 

a vedení domácnosti, na práci ve strojírenství, na pekařské a cukrářské práce, na práce 

při zpracování dřeva atd.). Praktická škola s dvouletou přípravou je zaměřená na oblasti 

praktického života (rodinná výchova, ruční práce, příprava pokrmů). Praktická škola 

s jednoletou přípravou se zaměřuje na rodinnou výchovu, ruční práce a praktická 

cvičení. [19] 

2.3 Didaktické metody a didaktické pomůcky 

Didaktické metody 

1. Motivační metody 

• Úvodní motivační metody (motivační vyprávění, rozhovor, sdělení 

didaktických cílů, demonstrace) 

• Průběžné motivační metody (orientační otázky, aktualizace učiva, 

opakovaná demonstrace, následná demonstrace, uvádění příkladů 

z praxe) 

2. Expoziční metody 

• Metody přímého přenosu informací – monologické metody (vyprávění, 

popis, instruktáž) 

• Metody zprostředkovaného přenosu poznatků:  

o demonstrační metody (pozorování, ilustrace, komparativní 

demonstrace, pohybová demonstrace, dlouhodobé pozorování, 

exkurze) 

o metody pracovní (praktická práce, produktivní práce, veřejně 

prospěšná práce, laboratorní práce, manipulační práce) 

o dramatické metody (dramika) 
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o heuristické metody (sokratovský dialog, řešení problému, 

projekt) 

o samostatná práce 

3. Fixační metody 

• Metody opakování vědomostí (metoda otázek a odpovědí, samostatná 

práce s textem, souvislý verbální projev, domácí úkol, demonstrace, 

dramatizace…) 

• Metody nácviku dovedností (intelektový či motorický trénink, nápodoba, 

dril) 

4. Klasifikační metody 

• longitudinální pozorování a další nekvantitativní metody 

• souvislý verbální projev 

• soutěžní forma otázek a odpovědí 

• analýza žákovských prací 

• kontrolní písemné práce 

• didaktické testy 

• výkonnostní zkoušky [17, s. 279] 

 

ad 1. Motivační metody 

Jsou to metody, které stimulují práci žáků. Je příznivější, pokud motivace vychází 

z vnitřních podnětů žáka (obsah učiva ho zajímá). Vnitřní motivace je účinnější než 

vnější motivace. Pokud žák není vhodným způsobem motivován, učení se pro něj stává 

nedůležitým. Pro žáky s mentálním postižením hraje větší roli motivace zaměřená 

emotivně a názorně než racionálně. 

Úvodní motivační metody využíváme před seznámením s novou látkou. Rozsah 

a doba trvání motivačního jednání závisí na složitosti učiva.  

Průběžné motivační metody nastupují na řadu tehdy, kdy úvodní motivace 

postupně slábne a vytrácí se.  

 

ad 2. Expoziční metody 

Expoziční metody podávají žákům učivo. Podle způsobu podání se člení 

na metody přímého přenosu poznatků a metody zprostředkovaného přenosu poznatků. 
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Metody přímého přenosu poznatků vychází z předpokladu, že učitel žákům 

verbálně předává informace, jedná se tedy o klasické vyučovací metody, které 

označujeme jako monologické. Ve speciálních školách se tyto metody musí kombinovat 

s doplňující metodou, protože samy o sobě jsou pro osoby mentálně postižené příliš 

zatěžující z důvodu nadměrného verbalismu. Z monologických metod využíváme při 

výuce mentálně postižených vyprávění, popis a instruktáž. 

Metody zprostředkující poznatky přes názor jsou pro osoby s mentálním 

postižením více přijatelnější než metody přímého přenosu poznatků. Mezi metody 

zprostředkovaného přenosu poznatků patří metody demonstrační, pracovní, dramatické, 

heuristické a samostatné práce.  

 

ad 3. Fixační metody 

Fixační metody jsou zaměřené na opakování a procvičování učiva. Opakování 

učiva slouží k udržení naučených schopností, dovedností a znalostí v paměti. Opakování 

prohlubuje, upevňuje asociace a má zobecňující charakter.  Fixační metody členíme 

na metody určené k opakování vědomostí a na metody procvičování dovedností.  

Z hlediska času je účelné opakovat učivo formou orientačních otázek během 

hodiny a na konci hodiny. Po završení tematických celků a na závěr časového období 

(opakování čtvrtletní, pololetní) je také užitečné opakovat probrané učivo. Při ústním 

opakování žáka často dochází k tomu, že ostatní žáci nevěnují zkoušení pozornost. Je 

vhodné, aby se do ústního opakování jednoho žáka zapojili i ostatní. Například, že si 

každý žák připraví otázku ze zkoušené látky, kterou položí spolužákovi u tabule. U žáků 

s těžšími formami mentální retardace je toto nemožné. Je potřeba se každému žákovi 

věnovat individuálně.  

V metodách nácviků dovedností jsou dovednosti zaměřené na nejrůznějších 

manuální, tělovýchovné a intelektové činnosti. Metody zaměřené na rozvoj dovedností 

obecně nazýváme cvičením, nácvikem, tréninkem. Zvládnutí dovedností je závislé 

na počtu opakování. Jedinec s mentálním postižením potřebuje o mnoho více opakování 

proti normě. Žáka nejdříve verbálně informujeme o úkolu, poté dochází k prvnímu 

pokusu žáka, následuje dlouhodobý nácvik činnosti.  
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ad 4. Klasifikační metody 

Klasifikace je vyjádřením hodnocení žáka, jeho prospěchu a chování. Hodnocení 

žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovním ohodnocením nebo kombinací obou 

způsobů. Výsledky žáků s mentálním postižení se zpravidla hodnotí slovně. Při jejich 

klasifikace je nutné přihlížet ke druhu a stupni postižení, ke snaživosti a ochotě žáka 

pracovat a spolupracovat s učiteli.  

Hodnotit dovednosti a schopnosti mentálně postiženého žáka můžeme i měsíčně, 

abychom lépe viděli jeho rozvoj a pokroky v intelektové, tělesné a sociální oblasti. 

Pro žáka je klasifikace jeho prospěchu a chování především motivačním faktorem.  

 

Didaktické pomůcky 

Didaktické pomůcky mají bezprostřední vztah k obsahu učiva. Pro zvýšení 

názorného efektu je na speciální škole vhodné zvýrazňovat a vyčleňovat podstatné 

znaky a části učebních pomůcek a usnadnit tak dětem výběr informací a odlišit jevy 

důležité od méně důležitých. [17] 

Didaktické pomůcky mají funkci: 

• poznávací (zapojuje se vnímání žáka, přispívá k tvorbě názorných představ), 

• psychologickou (rozvíjejí poznávací funkce žáků s postižením, jsou schopny 

zaujmout a motivovat, posilují citovou stránku žáka, dávají prostor tvořivosti), 

• výchovnou,  

• didaktickou,  

• ekonomickou (možnost redukce nadměrného verbalismu). 
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3 Další možnosti sociální a edukační práce s osobami mentálně 

postiženými 

3.1 Terapeutické přístupy 

Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného 

a cíleného jednání, které směřují k odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, nebo 

odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně. [17] 

Terapie mají pedagogickou i léčebnou funkci. Zaměřují se na léčení, nápravu 

i zlepšení zdravotního nedostatku postiženého jedince. V terapiích se uplatňují speciální 

programy, metody a techniky. Terapie poskytuje postiženému člověku i nové zážitky 

a zkušenosti, které poté může využít ve svém sociálním a pracovním uplatnění. 

S klientem se pracuje podle druhu jeho postižení buď individuálně nebo v menších 

skupinkách. Některé druhy terapií, např. arteterapie, mohou fungovat jako prostředek 

komunikace, přes umění mohou postižení vyjadřovat své city i svou momentální náladu.  

Pro terapeutické činnosti vybíráme ty oblasti, které jsou pro mentálně postiženého 

jedince přitažlivé a zajímavé – hudba, hra, výtvarné činnosti, zvířata, literatura, 

dramatika a pohyb.  

Hlavním kritériem při rozhodování o formě terapie a vhodné terapeutické práci je 

především předpokládaný přínos pro klienta. Při vybírání vhodné terapie pro mentálně 

postiženého jedince musíme brát v úvahu jeho fyzický a duševní stav, jeho zájmy a jeho 

současný zdravotní stav.  

Podle využívaných prostředků a pomůcek existují tyto terapie: psychomotorika, 

senzorická integrační terapie, bazální stimulace, cvičení smyslů, muzikoterapie, 

arteterapie, dramaterapie, canisterapie, hipoterapie, metoda snoezelen. 

 

Psychomotorika 

Termínem psychomotorika se rozumí „výchova pohybem“. Tato terapie využívá 

pohybu jako výchovného prostředku. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, 

tělesnou zdatnost, psychickou a sociální složku osobnosti. V psychomotorické terapii je 

důležité, aby si klient uvědomoval vlastní pocity a city, aby se dokázal vžít do pocitů 

druhých a respektoval je a aby dokázal spolupracovat s ostatními lidmi. Při 
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psychomotorické terapii dochází k ovlivňování duševních funkcí člověka za pomoci 

jeho vlastní tělesné aktivace.  

Psychomotorický přístup orientovaný na tělo a pohyb nacházíme také v dalších 

terapeutických metodách. Na myšlence vycházející z vnímání vlastního těla je založena  

např. senzorická integrační terapie, bazální stimulace a cvičení smyslů.  

• Senzorickou integrační terapii chápeme jako spojení, uspořádání a strukturaci 

smyslového vnímání. Senzorickou integrací rozumíme proces, který neustále 

probíhá v mozku. Cílem senzorické integrace je taková reakce těla, která bude 

pro jedince použitelná a která bude vytvářet smysluplné vnímání, pocity 

a myšlenky. [10] 

• Bazální stimulace podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti 

jedince. Koncept bazální stimulace je založen na nabídce základních 

jednoduchých podnětů. Využívá se většinou u klientů s těžší formou mentální 

retardace. Pomocí vlastního těla zprostředkujeme klientovi základní vjemy 

a stimulací mu umožňujeme vnímat okolní svět a navázat komunikaci.  Tato 

terapie podporuje zachovalé pohybové a komunikační schopnosti klienta.  

Koncept bazální stimulace využívá různé techniky, které se dále dělí 

na somatické (masážní techniky), vestibulární (uvědomění si polohy těla 

v pohybu), vibrační (vnímání chvění, hlasů a tónů) a nástavbové stimulace 

(optická, auditivní, taktilně-haptická, olfaktorická a orální stimulace).  

Při komunikaci s klientem bychom měli dodržovat Desatero bazální stimulace. 

 

Tabulka 3 - Desatero bazální stimulace  

Desatero bazální stimulace 

1. Přivítejte se a rozlučte s pacientem pokud možno vždy stejnými slovy. 

2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek). 

3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle. 

4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 
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5. 
Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu 

vašich slov. 

6. 
Při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou 

byl zvyklý. 

7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny. 

8. Nehovořte s více osobami najednou. 

9. 
Při komunikaci s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního 

prostředí. 

10. Umožněte pacientovi reagovat na vaše slova. 

 Zdroj: [22] 

 

• Cvičení smyslů systematicky rozvíjí funkce všech smyslových analyzátorů, tříbí 

pozornost, orientaci v prostoru, směru a času. Obsahem smyslové výchovy je 

rozvíjení zrakového, sluchového, hmatového, čichového a chuťového vnímání 

a prostorová a směrová orientace. Prostřednictvím smyslové výuky zlepšuje 

klient úroveň motoriky, rozvíjí komunikační schopnosti a sociální dovednosti.  

 

Muzikoterapie 

Muzikoterapie využívá hudbu jako výchovný prostředek, jako nástroj komunikace 

a sebevyjádření. Hudební výchova rozvíjí u dětí vnímání rytmu, tempa a melodie. 

Celkově vede k jejich tvořivé nápodobě. Tanec má důležité postavení v celkovém 

rozvoji motorických schopností mentálně postiženého jedince. Hudební výchova 

pomáhá upevňovat i výslovnostní návyky, např. při sborovém zpěvu, který je 

u mentálně postižených vhodnou variantou terapie. Rozumový vývoj dítěte může být 

citlivě, nenásilně a přitom velmi účinně ovlivňován prostřednictvím všech forem 

a prostředků hudební výchovy.  
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Arteterapie 

Arteterapie se zaměřuje na léčbu psychiky zdravotně postižených pomocí 

výtvarných prostředků. Nejde při ní o dokonalé dílo, ale o proces tvorby. Těmito 

výtvarnými prostředky může být např. malba, kresba a práce s různými materiály 

(keramická hlína, dřevo, kámen). Při výtvarné činnosti klient redukuje napětí 

a případnou frustraci, procvičuje jemnou motoriku a rozvíjí svou představivost. 

Výtvarné umění se využívá také jako prostředek komunikace, je určitou formou 

dorozumívání. Je prostředkem k vyjadřování vlastních pocitů a postojů ke světu 

a k lidem. Vede k diskuzi, k citovému, intelektuálnímu a duchovnímu růstu jedince.  

 

Dramaterapie 

Dramaterapie využívá divadelních postupů pro zmírnění důsledků tělesného či 

mentálního postižení. Dramaterapie člověku pomáhá uvolnit se a zvládat kontrolu svých 

emocí. Rozvíjí schopnosti spontánního chování, sebedůvěru, kreativitu, představivost 

a koncentraci. Využívá verbální i neverbální komunikaci. Pomocí dramatických postupů 

a prostředků se může klient vžít do jiné role, může zažít nové emoce, získá schopnost 

orientovat se v problémech, v sociálním prostředí a v mezilidských vztazích. 

V dramaterapii je důležitým prvkem improvizace. Improvizace odráží současný stav 

klienta, jeho současné emoce, momentální náladu.  

 

Canisterapie 

Canisterapie je označení způsobu terapie, při níž dochází k působení psa 

na člověka. Pes napomáhá stimulaci dítěte, je-li jeho životní prostředí o stimulanty 

ochuzeno, napomáhá k rozvoji v socializační oblasti, ke zlepšení neverbální 

komunikace a působí kladně na emoce klientů. Pes uspokojuje potřebu bezpečí a citové 

jistoty.  

Mezi nejužívanější formy canisterapie u osob s mentálním postižením patří hlavně 

mazlení se psem, hlazení psa a cílené hry se psem s využitím pomůcek. U těchto forem 

se jedná buď o tzv. Animal Assisted Activities (zvíře je přítomno, není součástí 

plánovaného procesu, předpokládá se ale jeho přínos pro pacienta, pes funguje jako 

návštěvní typ, je zdrojem motivace, výchovných momentů a odpočinku) nebo o tzv. 

Animal Assisted Therapy (pes je součástí terapeutického procesu). 
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Hipoterapie 

Hipoterapie je speciální formou léčebné rehabilitace, která ideálně spojuje fyzické 

a psychické prvky. Tato terapie využívá přirozený pohyb koně v kroku jako stimul 

a rehabilitační prvek. Kůň slouží jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému 

pohybu svého těla. Při něm dochází k ustavičnému střídání napětí a uvolňování těla 

pacienta, který je nucen se neustále přizpůsobovat rytmu koně.  

Terapie probíhá v kontextu citového vztahu s koněm. Prožívané emoce mívají 

silný motivační efekt, dochází k uvolnění úzkostí a zábran. Kůň pomáhá učit se 

adaptaci, koncentraci, sebeprosazení a uvědomování si vlastních reálných schopností.  

Součástmi hipoterapie jsou pedagogicko-psychologická ježdění a sportovní 

a rekreační ježdění hendikepovaných. Pedagogicko-psychologické ježdění využívá 

práci s koněm a ježdění na koni jako zprostředkovatele k dosažení pozitivních změn 

v chování, myšlení a prožívání. Sportovní a rekreační ježdění hendikepovaných patří 

k volnočasovým a zájmových aktivitám směřujícím k určitému druhu seberealizace. 

 

Metoda snoezelen 

Snoezelen poskytuje optimální podmínky pro relaxaci. Jedná se o od hluku 

izolovanou místnost s vodními lůžky, s možností tlumeného a různobarevného 

osvětlení, nastavitelnou hudbou i zvuky (mořský příboj, ptačí zpěv…) i nabídkou 

čichových vjemů (vůně moře, vůně lesa…). Snoezelen je nejen ztišující prostředí 

využívané jak klienty, tak i ústavním personálem k odpočinku a relaxaci (i jako 

prevence „syndromu vyhoření“ pomáhajících profesí), ale i metoda zaměřená 

na schopnost zpracování primárních senzorických podnětů. [17] 

Místnost je navržena tak, aby pacient zapojil všechny své smysly, a to pomocí 

barevných a pohyblivých světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, 

aromaterapie pro čich, vodní postele pro rozvoj uvědomování si vlastního těla. [25] 

Cílem metody snoezelen je pomocí relaxační a stimulační terapie přispět 

ke zlepšení kvality života a k rozvoji osobnosti osob s postižením. Tato metoda se snaží 

o dosažení emočního a psychomotorického zklidnění, uvolnění, odbourání stresu 

a napětí, snížení nebo úplné odstranění agresivní projevů. Snaží se o rozvoj smyslového 

vnímání, o zlepšení komunikace a porozumění.  



32 
 

3.2 Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 

Komunikace je jedním z nejpoužívanějších a nejdůležitějších prostředků kontaktu 

mezi lidmi. Slouží ke sdělování informací, názorů, pocitů a myšlenek. Umožňuje nám 

navazovat nové vztahy a udržovat je. 

Komunikaci můžeme dělit podle komunikačních kódů na verbální a neverbální. 

Verbální komunikace je vyjadřování se prostřednictvím řeči a jazyka, pomocí slov. 

U lehčích forem mentální retardace může být verbální komunikace na stejné úrovni jako 

u zdravého jedince a nebo lehce narušena. U těžších forem mentálního postižení je 

většinou verbální komunikace velmi omezena. Neverbální komunikace doplňuje, 

upřesňuje ale i nahrazuje verbální komunikaci. Je to výměna informací, názorů a pocitů 

zprostředkovaná nejazykovými prostředky. Každý jedinec má svou speciální neverbální 

komunikaci, která ho odlišuje od ostatních lidí. Jedná se např. o pohyby těla, gestikulaci 

nebo mimiku. Projevy neverbální komunikace: mimické (výrazy obličeje), gestikulační 

(pohyby rukou, prstů, hlavy), kinezické (pohyby celého těla), vizické (pohyby očí, oční 

kontakt), haptické (doteky), proxemické (význam vzdálenosti mezi lidmi) 

a posturologické (postoje těla). [3] 

Alternativní a augmentativní komunikace se již řadu let využívá například 

při komunikaci osob sluchově postižených (znaková řeč), u osob zrakově postižených 

(Braillovo písmo) a u hluchoslepých osob (Lormova abeceda). Alternativní 

a augmentativní komunikace se začala využívat i u osob mentálně postižených. Tyto 

jedinci mají většinou narušené a omezené komunikační schopnosti, proto se u nich 

začalo pracovat s těmito netradičními metodami a technikami komunikace. Umožňuje 

jim komunikovat s okolím, vyjadřovat svoje emoce, pocity a přání. 

 

Systém AAK 

Nejznámější z komunikačních systémů verbálních i neverbálních:  

1. Facilitovaná komunikace 

2. Makaton 

3. Piktogramy 

4. Bliss systém 

5. Sociální čtení 
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ad 1. Facilitovaná komunikace 

Tato metoda je založená na mechanické podpoře ruky zdravotně postiženého. 

Facilitátor, teda osoba, která provádí podporu ruky, přidržuje prsty, ruku, zápěstí, paži 

nebo rameno klienta, který má potřebu něco sdělit. Klient sděluje zprávu buď na tabulce 

s abecedou nebo na počítači. Cílem je omezit práci facilitátora na co nejmenší míru 

asistence.  

 

ad 2. Makaton 

Je to jazykový program, který využívá manuální znaky, mluvenou řeč a symboly. 

Manuální znaky pro makaton byly převzaty ze znakového jazyka. Tyto manuální znaky 

jsou doplněné o obrázkové symboly. Makaton je zaměřený na zlepšení komunikačních 

schopností, rozvoj řeči a porozumění základním pojmům. [6] 

 

ad 3. Piktogramy 

Tento typ komunikace využívají osoby s těžším mentálním postižením, autisté 

a postižení s více vadami. Jde o zjednodušené obrázky předmětů, činností a vlastností.  

Klienti je využívají ke sdělení svých potřeb, pocitů a emocí. Piktogramy jim slouží ale 

i k orientaci v prostoru a čase (sestavení denního rozvrhu podle činností).  

S piktogramy se setkáváme i v běžném životě, a to ve formě informačních, 

příkazových a zákazových značek.  

 

ad 4. Bliss systém 

Tento komunikační systém používá obrázky, které jsou sestaveny z čar 

a jednoduchých geometrických tvarů. Pro každého uživatele tohoto systému je 

zpracována individuální komunikační tabulka s používanými obrázky. U obrázku je 

uveden i nápis předmětu nebo činnosti, tak aby se uživatel dorozuměl i s osobami, které 

systém Bliss neznají.  

 

ad 5. Sociální čtení  

„Sociální čtení je chápáno jako poznávání, interpretace a přiměřené reagování 

na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které jsou vyskytují 

v nejbližším okolí, aniž by byly využívány čtecí dovednosti.“ [6, s. 61] 
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Sociální čtení pomáhá mentálně postiženým zapojit se do aktivního života, 

poskytuje určitou míru nezávislosti a nabízí jedinci nové zkušenosti a poznatky, které 

poté použije v běžném životě, např. v obchodě, v dopravě, při manuálních pracích.  

3.3 Výchova v ústavech sociální péče 

Sociální péče je praktickým projevem sociální politiky. U nás se uskutečňuje 

prostřednictvím sociální podpory a sociálních služeb. Sociální podpora představuje 

systém finančních příspěvků a dávek, sociální služby nabízejí konkrétní pomoc 

při řešení složité situace v různých oblastech života handicapovaného člověka. [12] 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které poskytuje pomoc osobám 

v nepříznivé sociální situaci. Existují služby pobytové, ambulantní a terénní. 

Pobytovými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb 

(např. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněná 

obydlí). Ambulantními se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je 

doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není 

ubytování (např. denní stacionáře, centra denních služeb). Terénní služby jsou 

poskytovány v přirozeném sociálním prostředí člověka. 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby 

sociální prevence. [20] 

 

Ústavy sociální péče pro mentálně postižené osoby 

Hlavním úkolem ústavů je poskytovat osobám se zdravotním a mentální 

postižením podporu a pomoc, kterou potřebují při naplňování svých potřeb a osobních 

cílů. Klienti ústavů jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Ústavy usilují o co 

největší míru osamostatnění a o sociální začlenění klienta do společnosti.   

Pro mentálně  postižené se zřizují ústavy s denním, týdenním a celoročním 

pobytem. V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, kteří 

z důvodu zdravotního postižení či chronického duševního onemocnění vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytují klientům služby výchovné 

a vzdělávací, činnosti sociálně terapeutické, zprostředkovávají kontakt se sociálním 

prostředím, poskytují stravu a pomoc při osobní hygieně.  
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Týdenní stacionář je pobytové zařízení služeb sociální péče. Pracovní dny tráví 

klient v ústavu a víkendy se svou rodinou. Jinak tyto stacionáře poskytují stejné služby 

jako denní stacionáře. [20] 

Ústavy sociální péče s celoročním pobytem jsou určeny pro dlouhodobý pobyt 

klientů, kteří potřebují trvalou celodenní péči druhé osoby. Klienty jsou to většinou 

osoby, které mají těžší stupeň mentální retardace, souběžné postižení více vadami nebo 

autisté. V současné době byly ústavy sociální péče  s celoročním pobytem 

přejmenovány na  domovy pro osoby se zdravotním postižením.  

 
Složky ústavní výchovy jsou:  

• výchova rozumová, 

• výchova smyslová, 

• výchova estetická, 

• výchova tělesná, 

• výchova pracovní. 

 

Výchova rozumová 

Hlavní cílem je rozvíjení intelektu, řeči, myšlení a komunikace s prostředím. Učí 

žáka vytvářet si vlastní názory a postoje. Nabízí člověku komplexní pohled na svět. 

Patří sem i výchova mravní a společenská. 

 

Výchova smyslová 

Úzce se váže na výchovu rozumovou. Obsahem smyslové výchovy je rozvíjení 

zrakového, sluchového, hmatového, čichového a chuťového vnímání a prostorová 

a směrová orientace. Rozvíjí také komunikační schopnosti a sociální dovednosti.  

 

Výchova estetická 

Umělecká výchova, která umožňuje vnímání a chápání estetické stránky. 

Umožňuje seberealizaci, rozvíjí myšlení a fantazii. Nejčastěji probíhá v zájmových 

kroužcích – hudební výchova a výtvarná výchova. 
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Výchova tělesná 

Pomáhá při rozvoji hrubé motoriky, ke zlepšení tělesné zdatnosti, obratnosti 

a koordinaci pohybů. Uskutečňuje se formou pravidelné tělesné výchovy 

v tělocvičnách, míčových her, vycházek, rehabilitací. 

 

Výchova pracovní 

Působí na fyzické a morální schopnosti. Snaží se vypěstovat u žáka kladný vztah 

k práci. Žák získává mnoho dovedností, návyků a poznatků, které mu umožňují 

vykonávat určitou práci. [4] 
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4 Analýza edukace žáků speciální základní školy 

4.1 Cíl a metody 

Praktickou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření, které je 

zaměřené na případové studie tří žáků Speciální základní školy Bystré.  

Cílem šetření je porovnání a analýza dovedností a schopností žáků před nástupem 

do školy a v současné době.  

 

Pro výzkumné šetření jsem si vybrala tyto metody:  

• analýza odborné literatury,  

• vlastní pozorování žáků, 

• vlastní práce s žáky, 

• analýza osobní dokumentace, 

• analýza individuálních plánů, 

• rozhovor s ředitelkou školy o žácích. 

4.2 Charakteristika Speciální ZŠ Bystré 

Škola byla založena v roce 1992 s cílem vzdělávat žáky s mentálním postižením. 

Tehdy byla zakládána jako pomocná škola, v současné době je to speciální základní 

škola. Od 1.7.2011 byla Speciální ZŠ Bystré sloučena se Speciální ZŠ Polička.  

V této škole se vzdělávají žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

souběžným postižením více vadami a žáci s autismem. Specifické vzdělávací potřeby 

každého žáka jsou řešeny individuálními vzdělávacími programy, které jsou sestaveny 

na základě jejich aktuálních psychických, fyzických a intelektových schopností. Cílem 

edukačního procesu je poskytnout žákům znalosti a schopnosti, aby byli schopni se v co 

největší míře zapojit do běžného života. Důraz je kladen na rozvoj sebeobslužných 

dovedností, komunikačních schopností, hrubé a jemné motoriky, hygienických návyků 

a sociální adaptability.  

Prostory školy tvoří 5 tříd, počítačová učebna, kuchyňka, cvičná dílna školy, 

sborovna a ředitelna. Dále je využívána tělocvična. Areál školy obklopuje krásný park 

s vybaveným sportovním hřištěm. Dvě třídy se nachází i v Multifunkčním domě Bystré. 
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Je zde také umístěno Speciálně pedagogické centrum a snoezelen. Škola je vybavena 

speciálními učebními pomůckami a výukovými programy, které přispívají 

ke zkvalitnění výuky. V každé třídě je umístěn počítač s připojením na internet. 

Počítače mohou využívat jak pedagogičtí pracovníci tak i žáci.  

Speciální základní škola je desetiletá a žáci plní povinnou školní docházku. 

Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením (středně těžkým a těžkým), 

se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem. V každé třídě se vzdělává 4-6 

žáků pod vedením 2-3 pedagogických pracovníků. V současné době se zde vzdělává 25 

žáků ve věku od 6 do 26 let. Žáci se rozdělují do tříd podle druhu a stupně postižení 

a jsou klasifikování slovně. Odbornou péči zajišťují speciální pedagogové, asistenti 

pedagogů, osobní asistenti žáků, pracovníci Speciálně pedagogického centra (speciální 

pedagog, logoped, surdoped, psycholog, sociální pracovník).  

Základní edukační program zahrnuje nácvik sebeobsluhy, komunikačních 

dovedností, základy čtení, psaní a počítání, věcné učení, tělesnou výchovu, hudební 

výchovu, individuální výuku na počítačích a výtvarnou výchovu. Vyučování probíhá 

v blocích podle stanoveného denního režimu. 

Součástí výuky jsou i rehabilitační a terapeutické aktivity. Metody pedagogické 

rehabilitace: polohování, stimulace pomocí masážního křesla, metoda bazální stimulace, 

cvičení na rehabilitačním míči, stimulace v kuličkovém bazénku, nácvik lezení a chůze, 

rozvoj motoriky ruky, míčková automasáž. Využívá se mnoho druhů terapie: 

canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, hipoterapie, metoda snoezelen, 

bazální stimulace, logopedické terapie, Roodova terapie a další.  

Do edukačního procesu jsou také zařazeny některé formy alternativní 

a augmentativní komunikace. Používají piktogramy, metodu VOKS, bukofaciální 

a orofaciální stimulace, sociální čtení. Také je využíván Teacch program (Treatment 

and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) pro autisty. 

Přípravný stupeň speciální základní školy umožňuje dětem připravit se 

na vzdělávání. Charakteristické je individualizované vyučování a režim dne je rozdělen 

na výuku, relaxaci a hry. Některé činnosti probíhají ve skupině, aby se jedinec lépe 

adaptoval na sociální prostředí školy. Přípravný stupeň není povinný. Jedná se 

o přípravu na vzdělávání jednoletou až tříletou (jak dlouhou dobu si zvolí, je jen 
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na jejich uvážení nebo na uvážení rodičů či zákonných zástupců). Po ukončení 

přípravného stupně dostávají žáci osvědčení o absolvování.  

Každý žák má svůj individuální vzdělávací program, který je sestaven podle jeho 

potřeb a možností. Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického 

rozvoje žáka. V individuálním vzdělávacím programu žáka jsou vytyčeny jeho reálné 

cíle ve vzdělávání a obsahuje konkrétní obsah učiva.  

Součástí speciální základní školy je Speciálně pedagogické centrum (SPC). SPC 

poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, psychologickou a logopedickou péči 

jedincům s mentálním a tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami, 

s vadami řeči a sluchu.  

Pracovníci SPC:  

• speciální pedagog: poskytuje individuální péči dětem s postižením, zpracovává 

speciálně pedagogickou diagnostiku 

• logoped: pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu 

řečových vad, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních 

komunikačních systémů 

• surdoped: poskytuje individuální péči dětem s vadami sluchu 

• psycholog: poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení psychomotorického 

vývoje, posouzení intelektových schopností 

• sociální pracovník: zpracovává sociální anamnézu, zajišťuje poradenství 

a pomoc v rodině v sociální oblasti 

Někteří žáci mohou mít svého osobního asistenta. Tato služba představuje způsob 

kompenzace handicapu, který jedinci znemožňuje zapojení do všech činností. Podporuje 

samostatnost a rozvoj osobnosti jedince. Napomáhá dítěti s postižením v rozvoji 

v přirozeném kolektivu vrstevníků a prostředí školy. Osobní asistent pomáhá jedinci při 

hygieně, stravování a převlékání. [31, 32, 33] 

Při práci s postiženými hrozí pracovníkům syndrom vyhoření. Můžeme ho popsat 

jako psychický stav, kdy se dotyčný celkově necítí dobře, je emocionálně, psychicky i 

fyzicky vyčerpaný. Hlavním znakem je chronický stres, který vychází z pracovní 

činnosti. Tento stres může být také doprovázen další zátěží, např. z osobního života. 

[36] 
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4.3 Případové studie 

Pro své výzkumné šetření jsem si vybrala tři žáky, kteří spadají do pásma těžké 

mentální retardace.  

Případové studie zahrnují anamnézu, motorický, emocionální a sociální vývoj 

žáka, schopnosti a dovednosti před nástupem do školy, jeho pokroky a největší změny.  

 

Případová studie 

Žák č. 1 

 

- rodiče jsou zdraví; rozvedení 

Rodinná anamnéza 

- sourozence nemá 

- osobní kontakt pouze s otcem, v prostředí domova se vyskytuje málo podnětů 

pro jeho mentální i sociální rozvoj 

- narozen roku 1996, porodní váha 3,20 kg, porodní míra 50 cm, narodil se 

v termínu, dítě z první gravidity, porod proběhl bez komplikací 

Osobní anamnéza 

- byla mu diagnostikována těžká mentální retardace, později autismus

Diagnóza 
7

 

Je klientem ústavu pro mentálně postižené. Potřebuje celodenní dohled. 

Na víkendy jezdí domů k otci.  

 

Schopnosti a dovednosti před nástupem do školy 

 

- komunikační schopnosti verbální žádné, využívá pouze neverbální komunikaci – 

gesta a  mimiku 

- poznávací schopnosti dobré – reaguje na známé osoby a podněty, umí vědomě 

vyjádřit nesouhlas a odpor 

- hrubá motorika rozvinuta, chůze vzpřímená, jemná motorika na dobré úrovni 

                                                 
7 Autismus – patří mezi jednu z nejzávažnějších poruch duševního vývoje dítěte, příčina neznámá, 

duševní vývoj dítěte narušen hlavně v oblasti komunikace a sociální interakce, u dítěte se objevují 
specifické vzorce chování [23] 
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- zvyklý na domácí prostředí a na své blízké, ale nenavazuje kontakt s lidmi, 

nevšímá si lidí, nemá rád zvířata 

 

Vzhledem k míře mentálního postižení bylo doporučeno jako vzdělávací zařízení 

speciální základní škola. Zde si bude moci za odborného pedagogického vedení 

osvojovat elementární dovednosti, vědomosti a návyky, které mu umožní získat určitou 

míru soběstačnosti, najít vhodný druh komunikace s okolím a rozvíjet motorické 

dovednosti.  

Do školy nastoupil 1.9.2005. Ve škole je spokojený, nenavazuje kontakty se 

svými spolužáky. 

Přípravný stupeň speciální základní školy navštěvoval 3 roky. Žák si postupně 

zvykal na nové prostředí, nový režim a nové osoby. Adaptace proběhla bez problémů.  

 

Současné schopnosti a dovednosti 

- komunikační schopnosti – verbálně se neprojevuje, začal používat systém 

VOKS8

- neumí slovně vyjádřit svou potřebu, ale při hudební výchově zpívá zřetelně části 

písní 

, ke komunikaci využívá obrázky – toaleta, hrníček (pití), jablko 

- hrubá a jemná motorika na stejné úrovni jako před nástupem do školy, jemná 

motorika je procvičována při pracovní a výtvarné výchově 

- velmi dobře zvládá orientaci v prostoru (např. školy), využívá sluchové 

i zrakové vnímání, ale oční kontakt udrží jen chvíli 

- velmi motivující jsou pro něj odměny v podobě pochutin a pochvaly 

- umí se uvolnit a relaxovat; když má dobrou náladu, rád poslouchá pohádky 

- má rád stolní hry 

- přetrvává u něj obliba v otevírání a zavírání dveří 

- vadí mu velký hluk, na pláč své spolužačky reaguje nelibostí 

- sebeobsluha – rád jí, sám se nají lžící, sám pije z hrnečku, sám se svléká, 

oblékání s pomocí druhé osoby 

                                                 
8  systém VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém, druh nonverbální komunikace, obrázky se 

 využívají pro vyjádření svých potřeb a přání 
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- hygienické návyky – na toaletu chodí s dohledem, na správné dodržování 

hygieny se u něj musí dohlížet 

 

- netrpělivý, aktivní, spíše samotářský, přátelský, ale kontakty s lidmi navazuje 

jen zřídka 

Osobnostní vlastnosti 

- má rád stolní hry (nehraje ale podle pravidel), obliba v otevírání a zavírání dveří, 

rád pracuje (podle TEACCH programu), má rád jídlo 

Zájmy 

- spolužáků si nevšímá, ale reaguje na určité projevy jejich emocí (pláč, smích) 

Jeho chování vůči spolužákům a učitelům 

- ví, že učitel je autorita a že mu může splnit jeho potřeby  

 

Žák má svůj individuální vzdělávací program. Zde má upřesněn obsah učiva 

a jsou zde také stanoveny jeho blízké i vzdálenější cíle.  

V současné době se s žákem pracuje na udržení očního kontaktu a pozornosti, 

na rozvíjení hygienických návyků a základů sebeobsluhy. Žák se seznamuje a osvojuje 

si základy společenského chování, rozvíjí své komunikační schopnosti se systémem 

VOKS, rozvíjí svou tvořivost a projevy sebevyjádření. Procvičuje se jeho reakce 

na oslovení a slovní pokyny. V současné době se pedagogové snaží, aby se žák začal 

projevovat verbálně, zatím ale využívá systém VOKS.  

 

Pracuje podle TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children). Chlapec má svoje místo (Obrázek 2) a přesný 

režim. Zná přesně množství své práce a její ukončení, jinak je pro něj práce únavná 

a nevěnuje jí dostatek pozornosti. V době individuálně-výchovné činnosti pracuje 

u svého stolu. Po levé straně má připravené úkoly, které postupně plní a splněné úkoly 

dává na pravou stranu. Náplní jeho práce je např. poznávání předmětu na obrázcích, 

přiřazování dvojic, stavění věže, rozřazování předmětů podle barev, poznávání obličeje 

a částí obličeje, rozdělování věcí podle tvaru. 
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Obrázek 2 - Schéma pracovního místa 

 
Zdroj: [35] 

 

Tabulka 4 - Porovnání schopností a dovedností před nástupem do školy a v současné době 
u žáka č. 1 

 Před nástupem do školy V současné době 

Sebeobsluha 

Vyžaduje pomoc druhé osoby. Nají a napije se sám, částečnou 

pomoc potřebuje při svlékání 

a oblékání, na toaletu chodí 

s dohledem. 

Komunikace 
Verbálně nekomunikuje, používá 

gesta a mimiku. 

Verbálně nekomunikuje, používá 

systém VOKS. 

Motorika 

Jemná a hrubá motorika je na dobré 

úrovni, je rozvinuta v rámci 

možností žáka.  

Jemná a hrubá motorika na stejné 

úrovni jako před nástupem do školy.  

Sociální vývoj 

Nereaguje na své jméno, nereaguje 

na pokyny, pracuje raději o samotě, 

nesměje se, nezajímá se o ostatní 

lidi. 

Občas reaguje na své jméno a na 

jednoduché pokyny, pracuje sám 

i v kolektivu, o druhé lidi se 

nezajímá. 

  

 

Shrnutí 

U tohoto žáka jsou patrné velké pokroky ve všech oblastech – sociální, mentální 

a fyzické. Největší změny se u něj projevily především v sebeobslužných 

a komunikačních schopnostech. Byl pro něj vybrán vhodný alternativní druh 

komunikace, ale do budoucna by si mohl osvojit i verbální komunikační schopnosti. 

Téměř žádný pokrok chlapec neudělal v oblasti sociální. Stále je spíše samotářský 

a ostatní osoby ignoruje.  
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Případová studie 

Žák č. 2 

 

- rodiče jsou zdraví; oba podstoupili genetická vyšetření – žádné anomálie, vše 

v pořádku 

Rodinná anamnéza 

- sourozenci – dva bratři – oba zdraví 

- narozena roku 1990, porodní váha 2,40 kg, porodní míra 44 cm, narodila se  

v 39. týdnu, dítě z čtvrté gravidity, předcházely tři spontánní potraty 

Osobní anamnéza 

- ihned po porodu byla kříšena, byly zjištěny anomálie a vady 

- byla jí diagnostikována těžká mentální retardace, Smith-Lemli-Opitz syndrom

Diagnóza 
9 

a kvadruspastická forma DMO10

 

Je klientkou ústavu pro mentálně postižené. Potřebuje celodenní dohled a pomoc 

druhé osoby. Rodina ji do ústavu občas přijede navštívit.  

 

Schopnosti a dovednosti před nástupem do školy 

 (dětská mozková obrna) 

- verbální komunikační schopnosti žádné, vyjadřuje se pomocí zvuků, neverbální 

komunikaci příliš nepoužívá 

- reaguje na známé osoby, především využívá sluchové vnímání, reaguje se 

zájmem, usmívá se, ráda je ve společnosti lidí 

- hrubá a jemná motorika velmi omezena, sedí v rehabilitační židli, předmět do 

ruky neuchopí 

- veškerá sebeobsluha probíhá s pomocí druhé osoby 

 

Vzhledem k míře mentálního postižení bylo doporučeno jako vzdělávací zařízení 

speciální základní škola. Zde jí bude umožněno adekvátní vzdělání s ohledem na její 
                                                 

9   Smith-Lemli-Opitz syndrom – vrozené metabolické onemocnění, způsobené vadou v syntéze 
 cholesterolu, jedinec má charakteristické rysy v obličeji, menší velikost hlavy, slabé svaly a krmící 
 potíže [29] 

10 Kvadruspastická DMO – tělesné vada, postihuje celé tělo, hlavu, trup, nohy i ruce; poruchy primárních 
 reflexů (sání a polykání) – jedinci jsou krmeni sondou [4] 
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zdravotní možnosti a psychické potřeby. Jednotlivé činnosti budou střídány 

s odpočinkem v souladu s jejími možnostmi.  

Do školy nastoupila 1.9.2005.  

Přípravný stupeň speciální základní školy navštěvovala 2 roky. Nesnadná 

adaptace na nové prostředí, ze začátku měla špatnou náladu a byla ve stresu. Po 

částečném přizpůsobení začala dělat výrazné pokroky hlavně v oblasti sociálního 

vnímání a rozvoje motorických a komunikačních dovedností.  

 

Současné schopnosti a dovednosti 

- komunikační schopnosti – používá jednoduché slabiky (nenene), reaguje na své 

jméno, své emoce vyjadřuje pomocí zvuků 

- reaguje na jednoduché slovní pokyny – „ahoj“ (podává ruku na pozdrav), „vem 

si“ (natáhne ruku a krátce podrží nabízený předmět), „podej mi“ (podává 

předmět) 

- umí vědomě odmítnout nechtěný požadavek, umí projevit radost i nelibost 

- hrubá motorika – plazí se po zádech, pomáhá si odrážením hlavou a patami, jsou 

zde náznaky vstávání, stojí s pomocí 

- jemná motorika je rozvíjena výtvarnou výchovou, je cvičen úchop a držení 

- ráda se mazlí, ráda se chová, při chování se chytne kolem krku 

- je společenská, ráda se směje 

- má ráda pohádky promítané na počítači, relaxuje na kuličkovém vaku 

- sebeobsluha – vyžaduje pomoc druhé osoby při oblékání, je krmena sondou 

- hygienické návyky – vyžaduje pomoc druhé osoby 

 

- společenská, usměvavá, mazlivá 

Osobnostní vlastnosti 

- má ráda pohádky, ráda se plazí po zemi 

Zájmy 

- své spolužáky příliš nevnímá 

Její chování vůči spolužákům a učitelům 

- s učiteli se ráda mazlí, reaguje na jednoduché pokyny 
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Dívka má svůj individuální vzdělávací program. V současné době se výuka 

orientuje na její spolupráci při základních sebeobslužných činnostech (oblékání), na 

manipulační činnosti s předměty a nácvik úchopu. Pracuje se na zvyšování její 

pozornosti při činnostech, na rozvoji orientačních schopností (ve třídě), na rozvoji 

komunikačních schopností a rozšiřování její slovní zásoby.  

 

Tabulka 5 - Porovnání schopností a dovedností před nástupem do školy a v současné době 
u žáka č. 2 

 Před nástupem do školy V současné době 

Sebeobsluha Vyžaduje pomoc druhé osoby.  Vyžaduje pomoc druhé osoby.  

Komunikace 

Verbálně nekomunikuje, vyjadřuje 

se pomocí zvuků. 

Používá jednoduché slabiky 

k vyjádření svých potřeb a emocí, 

vyjadřuje se pomocí zvuků. 

Motorika 

Hrubá a jemná motorika je velmi 

omezena, limitována jejím 

postižením.  

Hrubá motorika se postupně rozvíjí, 

plazí se po místnosti, podává ruku; 

jemná motorika je procvičována, 

předmět uchopí a krátce podrží.  

Sociální vývoj 

Ve společnosti rodiny je usměvavá,  

společenská a mazlivá. Reaguje na 

své jméno. 

V novém prostředí zpočátku 

problém s adaptací; po přizpůsobení 

je usměvavá a společenská. 

  

 

Shrnutí  

U dívky jsou vidět největší pokroky v oblasti motorické a komunikační. Hrubá 

a jemná motorika bude nadále rozvíjena. V komunikaci s druhými lidmi lépe projevuje 

své emoce a potřeby. U dívky se neprojevily žádné změny v sebeobslužných 

schopnostech. Stále potřebuje celodenní pomoc druhé osoby.  
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Případové studie 

Žák č. 3 

 

- rodiče zdraví 

Rodinná anamnéza 

- sourozenci – jedna sestra – zdravá 

- narozen roku 1990, porodní váha 4,50 kg, porodní míra 55 cm, dítě ze třetího 

rizikového těhotenství 

Osobní anamnéza 

- po porodu byl kříšen, poté přetrvává hypotonie (snížené napětí svalu), po porodu 

zjištěny malformace, syndaktylie prstů na rukou a nohou, typické znaky pro 

Apertův syndrom, rozštěp měkkého patra, byl léčen v inkubátoru 

- prodělal operaci srostlých prstů a uvolnění nadočnicových oblouků 

- byla mu diagnostikována těžká mentální retardace a Apertův syndrom

Diagnóza 
11

 

Je klientem ústavu pro mentálně postižené. Je samostatný, umí se zabavit prací 

a činnostmi, které má rád. 

 

Schopnosti a dovednosti před nástupem do školy 

 

- verbální komunikační schopnosti žádné; rozumí tomu, co se mu řekne; 

neverbálně se neprojevuje 

- patrné agresivní chování, má snížený práh bolesti 

- má svá oblíbená místa a zajímá ho to, co vydává zvuky (hudební nástroje) 

- hrubá motorika téměř neomezena, chůze vzpřímená, jemná motorika vzhledem 

k syndaktylii musí být rozvíjena, předmět neuchopí 

 

 

 

                                                 
11  Apertův syndrom – vzácný malformační syndrom charakterizovaný triádou symptomů: progresivní 

kostní a kožní syndaktylie (srostlé prsty na rukou a nohou) + hypoplazie střední části obličeje 
(nevyvinutá střední část obličeje) + kaniosynostóza (předčasně spojené lebeční švy) [30] 
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Vzhledem k míře mentálního postižení bylo doporučeno jako vzdělávací zařízení 

speciální základní škola. Zde bude moci rozvíjet své schopnosti jak v oblasti 

komunikační, tak i mentální. Bude mu poskytnuta speciální péče a vzdělání v rámci 

jeho možností. Budou zde respektovány jeho zájmy a psychické potřeby.  

Do školy nastoupil 1.9.2005.  

Přípravný stupeň speciální základní školy nenavštěvoval. S adaptací na nové 

prostředí a nové osoby nemá problém. 

 

Současné schopnosti a dovednosti 

- komunikační schopnosti – verbálně nekomunikuje, nepoužívá téměř ani 

neverbální komunikaci 

- na své jméno reaguje bez problémů a hned 

- ve známém prostředí je spokojený, věnuje se oblíbeným činnostem, nechá se od 

nich odpoutat jen na krátkou dobu 

- problematické je navázání očního kontaktu, předměty sleduje pouze, když je 

v klidu a nic ho nevyrušuje 

- spokojenost projevuje při relaxaci na žíněnce  

- v hodinách je aktivní, rád pracuje, ale pozornost na práci udrží krátkou dobu 

- vyhledává svá oblíbená místa a spolužáky 

- rád cvičí na rehabilitačním míči a má rád překážkovou dráhu 

- při zařazování nových technik a činností je třeba dát žákovi dostatek času 

a prostoru na seznámení a osvojení  

- velmi rád hraje na hudební nástroje (bubínek), je aktivní při písničkách, velmi 

rád tancuje 

- hrubá motorika neomezena, jemná motorika je rozvíjena při pracovní a výtvarné 

výchově, uchopí předmět, vezme tužku do ruky a kreslí 

- agresivní chování přetrvává, snížený práh bolesti, sám si způsobuje drobná 

zranění 

- sebeobsluha – je samostatný, sám se nají lžící, sám se napije z hrníčku, při 

oblékání potřebuje částečnou pomoc 

- hygienické návyky – nepotřebuje pomoc druhé osoby, na toaletu si dojde sám 

(spláchne), umyje si ruce 
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- občas agresivní, společenský, rázný, energický 

Osobnostní vlastnosti 

- hudební výchova, relaxace, cvičení na rehabilitačním míči, tanec na oblíbené 

písničky 

Zájmy 

- mezi spolužáky má své oblíbence a vyhledává jejich přítomnost, s ostatními 

spolužáky problém nemá 

Jeho chování vůči spolužákům a učitelům 

- učitele poslouchá, reaguje na jejich pokyny 

 

Chlapec má svůj individuální vzdělávací program. V současné době je jako jeho 

nejbližší cíl stanoven rozvoj komunikačních schopností, začne využívat alternativní 

druh komunikace – systém VOKS. Je důležité, aby mohl nějakým způsobem vyjadřovat 

svoje potřeby. Nadále bude rozvíjena jeho jemná motorika.  

 

Tabulka 6 - Porovnání schopností a dovedností před nástupem do školy a v současné době 
u žáka č. 3 

 Před nástupem do školy V současné době 

Sebeobsluha 

Pije brčkem, nají se bez příboru, 

potřebuje pomoc při oblékání. 

Samostatně se napije z hrnečku, nají 

se lžící, potřebuje částečnou pomoc 

při oblékání, na toaletu si dojde sám.  

Komunikace Verbálně nekomunikuje. Začal využívat systém VOKS. 

Motorika 

Hrubá motorika neomezena. Jemná 

motorika na špatné úrovni, musí být 

rozvíjena. 

Jemná motorika se postupně 

zlepšuje. Uchopí předmět (tužku).   

Sociální vývoj 

Reaguje na své jméno, objevují se  

projevy agresivního chování, je 

společenský. 

Ve známém prostředí je spokojený, 

pracuje o samotě, vyhledává 

oblíbené činnosti, místa a spolužáky, 

agresivní chování trvá, je aktivní 

a společenský. 
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Shrnutí 

Největší pokroky u chlapce můžeme vidět v rozvoji jemné motoriky. S nácvikem 

úchopu se zvýšila jeho samostatnost a snížila se potřeba pomoci od druhé osoby. Jeho 

další největší změnou je, že ke komunikaci začal využívat systém VOKS. Může tak lépe 

sdělovat své potřeby a přání.  

4.4 Výsledky a interpretace výzkumu 

Cílem výzkumného šetření bylo porovnání a analýza dovedností a schopností 

žáků před nástupem do školy a v současné době. V práci  jsem zhodnotila i jejich 

sociální, motorický a komunikační vývoj.  

Ke zpracování cílů jsem využila tyto metody: analýza odborné literatury, vlastní 

pozorování žáků, vlastní práce s žáky, analýza osobní dokumentace, analýza 

individuálních plánů a rozhovor s ředitelkou školy o žácích.  

U všech tří pozorovaných žáků jsou patrné velké pokroky v oblasti sociální, 

komunikační a motorické.  

Během školní docházky u dvou žáků došlo i k rozvoji sebeobsluhy 

a hygienických návyků. Vzhledem k postižení u jednoho žáka nedošlo k žádné změně, 

stále potřebuje pomoc druhé osoby.  

V oblasti komunikace se u dvou žáků začal využívat komunikační systém VOKS. 

Tímto způsobem budou moci lépe projevit své potřeby a přání, případně i vyjádřit 

nelibost. 

Tyto pokroky a změny vedou k jejich nezávislejšímu a spokojenějšímu životu. 

Pokud se u nich bude pokračovat v cílené výchovně-vzdělávací činnosti, mohou 

dosáhnout dalších pokroků.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala edukací mentálně postižených osob. 

Výchova a vzdělávání těchto osob je dlouhodobý proces. Vyžaduje individuální přístup 

a speciálně pedagogickou péči. Při vhodně upravených podmínkách si mohou mentálně 

postižení osvojovat základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k dosažení co 

nejvyšší možné míry samostatnosti a k adaptaci do sociálního prostředí.  

V teoretické části jsou charakterizovány pojmy psychopedie a mentální retardace, 

je zde popsána prevence a etiologie mentální retardace. Dále jsou uvedeny možnosti 

vzdělávání a výchovy mentálně postižených, druhy škol a školských zařízení. V této 

části jsou popsány i možnosti alternativní komunikace s těmito osobami. Při zpracování 

teoretické části byly využity poznatky z odborné literatury, internetových zdrojů 

a z vlastní praxe. 

Praktickou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření, které je 

zaměřené na případové studie tří žáků Speciální základní školy Bystré. Tato část 

obsahuje charakteristiku Speciální základní školy Bystré a případové studie.  

Cílem šetření bylo porovnání a analýza dovedností a schopností žáků před 

nástupem do školy a v současné době. Dalším cílem bylo zhodnotit jejich sociální 

vývoj. Výzkumné šetření bylo zpracováno s využitím těchto metod: analýza odborné 

literatury, vlastní pozorování žáků, vlastní práce s žáky, analýza osobní dokumentace, 

analýza individuálních plánů a rozhovor s ředitelkou školy o žácích.  

Z výsledku výzkumného šetření můžu říci, že edukace má výrazný vliv na rozvoj 

mentálně postižených. U tří vybraných žáků je patrný velký pokrok v oblasti sociální, 

komunikační i motorické. Každý pokrok je velkým úspěchem jak pro žáka, tak i pro 

pedagoga. Dovednosti, schopnosti a návyky naučené ve speciální škole využijí ve svém 

volném čase, při zájmových aktivitách a v osobním životě. Pro začlenění do sociálního 

prostředí je také důležité rozvíjet jejich komunikační schopnosti. I jedinci, kteří se 

nemohou vyjadřovat verbálně, potřebují sdělovat okolí své potřeby a přání a svěřovat se 

se svými pocity. Pro tyto jedince existují alternativní formy komunikace, kterými jsem 

se také zabývala ve své práci.  

Vzdělávání a výchova je pro mentálně postižené osoby velice důležitá, přispívá 

k jejich nezávislejšímu a spokojenějšímu životu.  
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