
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra Speciální pedagogiky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019                                            Kristýna Stříbrná  



1 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra Speciální pedagogiky 

 

 

Kristýna Stříbrná 

 

Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální 

retardací 

Self-servicetraining in younger school children with mental retardation 

 

Bakalářská práce 

 

Studijní program: Speciální pedagogika (B7506) 

Studijní obor: B SPPG (7506R002) 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Barbara Valešová Malecová 

Ph.D. 

 

2019 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením vedoucího 

práce a že jsem použila jen prameny uvedené v seznamu literatury 

 

V Praze, dne 15.4.2019 

 

Kristýna Stříbrná  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Mé poděkování patří Mgr. Barbaře Valešové Malecové Ph.D. za odborné vedení, 

trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovala.  



4 

 

Obsah 

0. Úvod…………………………………………………………………………...8 

1. Mentální retardace……………………………………………………………..9 

1.1.Charakteristika mentální retardace…………………………………………….9 

1.2.Etiologie mentální retardace………………………………………………….10 

1.3.Klasifikace mentální retardace……………………………………………….13 

1.3.1. Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace…………………14 

1.4.Vývoj jedinců s mentální retardací a specifika osobnosti……………………18 

1.5.Psychologická specifika mentálně retardovaných osob……………………...19 

1.5.1. Kognitivní procesy……………………………………………………….19 

1.5.2. Vnímání (percepce)………………………………………………………20 

1.5.3. Myšlení…………………………………………………………………...22 

1.5.4. Řeč………………………………………………………………………..23 

1.5.5. Paměť…………………………………………………………………….24 

1.5.6. Emoce…………………………………………………………………….24 

1.5.7. Pozornost…………………………………………………………………25 

1.5.8. Vůle………………………………………………………………………26 

1.5.9. Aspirace…………………………………………………………………..27 

1.6.Aktivity každodenního života (ADL)………………………………………...27 

1.6.1. Personální ADL…………………………………………………………..28 

1.6.1.1.Hygiena…………………………………………………………………..28 

1.6.1.2.Oblékání a svlékání………………………………………………………32 

1.6.1.3.Stravování………………………………………………………………...33 

1.6.1.4.Použití toalety…………………………………………………………….34 

1.6.2. Instrumentální ADL……………………………………………………...35 

1.7.Metody učení…………………………………………………………………37 

1.7.1. Přímé posilování………………………………………………………….37 

1.7.2. Diskriminační stimul……………………………………………………..38 

1.7.3. Generalizace……………………………………………………………...39 

1.7.4. Pobízení…………………………………………………………………..40 

1.7.5. Tvarování…………………………………………………………………41 

1.7.6. Řetězení…………………………………………………………………..42 

2. Vlastní zpracování……………………………………………………………43 



5 

 

2.1.Kazuistika…………………………………………………………………….43 

2.2.Vzdělávací plán zaměřený na sebeobsluhu…………………………………..45 

2.2.1. Použití toalety…………………………………………………………….47 

2.2.2. Mytí rukou………………………………………………………………..50 

2.2.3. Čištění zubů………………………………………………………………53 

2.2.4. Stravování………………………………………………………………...55 

2.2.5. Oblékání a svlékání………………………………………………………60 

2.2.6. Nakupování………………………………………………………………62 

2.2.7. Závěr……………………………………………………………………...64 

3. Závěr………………………………………………………………………….65 

4. Seznam použité literatury…………………………………………………….66  



6 

 

Abstrakt 

Stříbrná, K. Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální 

retardací. Bakalářská práce. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Mgr. Barbara Valešová Malecová, 

PhD., 2019. 68 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou nácviku sebeobslužných činností u dětí 

mladšího školního věku s mentální retardací. Práce obsahuje vymezení pojmů mentální 

retardace a aktivit každodenního života s důrazem na sebeobsluhu. Cílem bakalářské 

práce je vytvořit vzdělávací plán pro konkrétní dívku se středně těžkou mentální 

retardací, který je zaměřený na nácvik sebeobslužných činností, který by bylo možné 

aplikovat v praxi. 

 

Abstract 

Stříbrná, K. Training of self-service activities in children of younger school age with 

mental retardation. Bachelor thesis. Prague: Department of Special Education, Faculty 

of Education, Charles University in Prague. Supervisor: Mgr. Barbara Valešová 

Malecová, PhD., 2019. 68 s. 

 

The bachelor thesis deals with the problem of self-service training in children of 

younger school age with mental retardation. The work contains definitions of mental 

retardation and activities of everyday life with an emphasis on self-care. The aim of the 

bachelor thesis is to create an educational plan for a particular girl with moderate mental 

retardation, which is focused on the practice of self-service activities that could be 

applied in practice.  
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0. Úvod 

Cílem teoretické části bakalářské práce je vytyčení základních pojmů spojených 

s mentální retardací. V teoretické části se věnuji charakteristice, etiologii a klasifikaci 

mentální retardace. 

 Dále sem se zaměřila na vývoj a specifika osobnosti člověka s mentální retardací a 

psychologickým specifikacím mentálně retardovaných osob, vymezila jsem jednotlivé 

stránky jejich osobnosti a věnovala pozornost jejich specifikům. Porozumění odlišností 

jedinců s mentální retardací je klíčové pro pochopení individuality každého jedince 

s mentálním postižením. 

Aktivity každodenního života, jejichž hlavní složkou je sebeobsluha, jsou pro děti, 

ať už s mentální retardací, či bez ní zásadní pro samostatnost. Pro děti s mentální 

retardací je tato činnost mnohem komplikovanější než pro děti bez zdravotního 

postižení, je proto potřeba jim co nejefektivněji pomoci při nácviku těchto činností. 

Věnovala jsem proto pozornost jejich zkonkretizování a efektivnímu vymezení.  

V teoretické části práce se věnuji i metodám učení, které nabízejí možnosti 

správného nácviku sebeobslužných činností. 

V kapitole vlastního zpracování se zaměřím na metodiku nácviku sebeobslužných 

činností a na konkrétním případě kazuistiky dívky se středně těžkou mentální retardací 

vytvořím vzdělávací plán zaměřený na sebeobsluhu.  

Hlavním cílem bakalářské práce je, vytvořit takový vzdělávací plán, který 

v optimálním případě, provede pedagoga úspěšným nácvikem sebeobsluhy s cílem 

maximální samostatnosti dítěte. 

V praktické části své práce vytvořím vzdělávací plán s konkrétními body 

sebeobsluhy, které považuji za klíčové při samostatnosti jedince. Pokusím se vzít 

v potaz potenciální možnosti a schopnosti jedince a vytvořit tak plán vhodný pro dítě 

se středně těžkou mentální retardací.  

Pro zpracování tohoto tématu jsem se rozhodla proto, že pracuji s dětmi s mentální 

retardací a vím, jak je obtížné pro pedagoga i dítě samotné najít společnou řeč. Svou 

prací chci ukázat, že při správném postupu a velkou dávkou empatie a trpělivosti, lze 

dosáhnout velkých pokroků v osamostatnění dětí s mentální retardací při 

sebeobslužných činnostech.  
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1. Mentální retardace 

V této kapitole bakalářské práce budu prezentovat hlavní témata dané tématiky. 

Kapitola bude zaměřena hlavně na vytyčení klíčových bodů, které se zadáním práce 

úzce souvisejí. 

 

1.1. Charakteristika mentální retardace 

Mentálně postižení tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi zdravotně 

postiženými. Absolutní počet mentálně retardovaných v naší populaci není znám. 

Uvádí se, že mentální retardací je postiženo asi 3 % občanů. Vedle toho Švarcová 

(2000) uvádí, že výskyt dětí školního věku, kteří se jeví jako intelektově podprůměrní, 

se pohybuje kolem 15 %.   

V roce 1959 se v Miláně konala konference Světové zdravotnické organizace 

(WHO), na níž se zástupci jednotlivých vědních oborů zabývající se problematikou 

jedinců s poruchami intelektu z nutnosti sjednotit pojmové a terminologické vymezení 

daného jevu dohodli na používání zastřešujícího termínu mentální retardace. Má 

interdisciplinární charakter a zasahuje do všech oblastí života postiženého jedince – 

lékařské, psychologické, pedagogické, sociální, po celý jeho život. (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková, 2007) 

V odborné literatuře (Černá, 1995, Dolejší, 1978, Švarcová, 2000, Valenta, 2003) 

často nacházíme termíny oligofrenie, slabomyslnost, mentální defektnost, rozumová či 

duševní vada aj. V české psychopedii se v současné době užívá termín jedinec 

s mentální retardací nebo jeho synonymum jedinec s mentálním postižením. Samotný 

syndrom je pak označován jako mentální retardace či mentální postižení. 

U nás nejznámější a nejvíce citovaná je definice mentální retardace od Dolejšího 

(1973, s.38), která se snaží o syntézu všech hledisek. „Mentální retardace je vývojová 

porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a 

celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: na 

nedostatcích genetických vloh; na porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury 

a funkce mozku a jeho zrání; na nedostatečném nasycování základních psychických 

potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní; na deficitním učení; na 

zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech jedince po 

opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje 

osobnosti.“   
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Ve většině definicí mentální retardace jsou uváděny výrazně snížené intelektové 

schopnosti s deficity sociální přizpůsobivosti. „Nejčastěji je mentální retardace 

definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje 

(méně než 70% normy), přestože byl takový jedince přijatelným způsobem výchovně 

stimulován. Nízká úroveň inteligence bývá spojena se snížením či změnou dalších 

schopností a odlišností ve struktuře osobnosti.“ (Vágnerová, 1999, s. 146) 

Hlavními znaky mentální retardace podle Vágnerové (1999) jsou: 

- Nízká úroveň rozumových schopností, která se projevuje především 

nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a následkem 

toho i obtíženější adaptací na běžné životní podmínky. 

- Postižení je vrozené. 

- Postižení je trvalé, přestože je v závislosti na etiologii možné určité zlepšení. 

Horní hranice dosažitelného rozvoje takového člověka je dána jak závažností a 

příčinou defektu, tak individuálně specifickou přijatelností působení prostředí, 

tj. vývojových a terapeutických vlivů. 

 

1.2. Etiologie mentální retardace 

„Přestože u jedinců s mentálním postižením se v minulosti zkoumaly a současné 

době zkoumají nejrůznější možné vlivy biologické a sociální, nelze určit příčiny 

mentální retardace jednotně a jednoznačně pro jejich značnou symptomatologickou 

variabilitu, kvalitativní a kvantitativní rozdíly v mentálním deficitu.“ (Franiok, 2007, 

s.29) 

Při narození mentálně postiženého dítěte nebo při pozdějším odhalení jeho mentální 

retardace se zájmem rodičů dítěte i jejich okolí často zaměří na otázku příčiny této 

skutečnosti. Žádají od lékařů jasné a jednoznačné vysvětlení, jak a proč k mentálnímu 

poškození dítěte došlo. K tomuto zájmu je vede nejen obava, aby se postižení 

neopakovalo při případném narození dalšího dítěte, ale zřídka i přání najít toho, kdo 

tuto skutečnost „zavinil“. (Švarcová, 2006) 

Žádný viník ani prostá a snadno zjistitelná příčina však obvykle neexistují. 

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

podmiňují, prolíají a spolupůsobí. Ve výzkumu příčin mentální retardace vždy 

vystupovala dvě rozdílná hlediska. Hledisko akcentující dědičnost a více či méně 

podceňující vlivy prostředí a výchovy na vývoj člověka a hledisko zdůrazňující   
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převážný vliv prostředí na utváření osobnosti člověka a jeho schopností, které 

nezohledňovalo vlivy genetické. (Švarcová, 2006) 

 

Endogenní příčiny (genetické, dědičné) 

Vnitřní příčiny jsou zakódovány již v systémech pohlavních buněk (spermie a 

vajíčka), jejichž spojením vzniká nový jedinec, jsou to příčiny genetické. Dědičně 

podmíněné postižení vzniká na základě poruch ve struktuře nebo funkci genetického 

aparátu. Do této kategorie patří genové či chromozomální postižení. Když si s sebou 

při oplodnění vezme vajíčko či spermie chromozom navíc, dochází k poruše a vzniku 

syndromu. Dnes je jich známo sto. (Franiok, 2007) 

 

Exogenní příčiny (vzniklé vlivem prostředí) 

1. V raném těhotenství poškození oplozeného vajíčka 

2. V pozdním těhotenství intrauterinní infekce, špatná výživa, inkompatibilita 

3. Intranatální abnormální porod 

4. Postnatální nemoci nebo úrazy v dětství, nepříznivý vliv výchovy (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková, 2007) 

O exogenních příčinách můžeme také uvažovat z hlediska jejich časového 

působení. Z tohoto pohledu rozlišujeme příčiny prenatální (působící od početí po 

narození), perinatální (působí těsně před, během a těsně po porodu) a postnatální 

(působící po narození do věku 2 let – domluvená věková hranice). (Franiok, 2007) 

 

Prenatální příčiny 

V prenatálním období působí celá řada vlivů, mezi nimiž hrají důležitou vlivy 

dědičné – hereditární. Do těchto vlivů řadíme nejen po předcích zděděné nemoci 

(hlavně metabolické poruchy), které postupně vedou k mentálnímu postižení, ale také 

to, kdy dítě dědí po rodičích nedostatek vloh k určité činnosti, jedná se tedy o faktory 

reprezentující spodní část Gaussovy distribuční křivky inteligence v populaci (Zvolský, 

1996) 

Perinatální příčiny 

Perinatální encefalopatie (organické poškození mozku) bývá udávána jako příčina 

potíží, které se označovaly termínem lehká mozková dysfunkce (v případě drobnému 

poškození mozku, kdy nedošlo k rozsáhlejší lézi jako např. u DMO – cerebrální   
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infantilní parézy) a které asi ve dvacetině až desetině případů způsobují i mentální 

postižení (Zvolský, 1996) 

K dalším perinatálním faktorům patří mechanické poškození mozku při porodu a 

hypoxie či asfyxie, předčasný porod a nízká porodní váha dítěte, též nefyziologická 

těžká novorozenecká žloutenka – hyperbilirubinémie, při které bilirubin neodchází 

z těla a působí toxicky na nervovou soustavu. (Valenta, Müller, 2009, Franiok, 2007) 

 

Postnatální příčiny 

V době po narození může způsobit mentální postižení mnoho vlivů, mezi ně patří 

zánět mozku způsobený mikroorganismy (klíšťová encefalitida, meningitida, 

meningoencefalitida), mechanické vlivy jako traumata, mozkové léze při nádorovém 

onemocnění, krvácení do mozku, a zvláště v pozdějším období onemocnění vedoucí 

k deterioracím inteligence typu Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, 

alkoholové demence, schizofrenie, epileptické demence apod. (Zvolský, 1996) 

Snížení intelektových schopností může zapříčinit i senzorická, citová a 

sociokulturní deprivace dětí vyrůstajících v nepřátelském, odcizeném, nepodnětném 

rodinném prostředí, či dětí v institucionální péči. (Valenta, Müller, 2009) 

 

Švarcová (2006) rozlišuje příčiny mentální retardace na následky infekcí a 

intoxikací, následky úrazů nebo fyzikálních vlivů, poruchy výměny látek, růstu, 

výživy, makroskopické léze mozku, nemoci a stavy způsobené jinými a 

nespecifickými prenatálními vlivy, anomálie chromozomů, nezralost, vážné 

duševní poruchy, psychosociální deprivace, jiné a nespecifické etiologie.  

Oproti tomu Zvolský (1996) rozlišuje příčiny vzniku mentální retardace podle 

dědičnosti – Intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového 

nadání rodičů. Sociální faktory – snížení intelektových schopností je způsobeno 

sociokulturní deprivací v rodinách nebo v institucionální výchově. Enviromentální 

faktory – zahrnují různá onemocnění matky během těhotenství, špatná výživa matky, 

infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém období, špatná výživa kojence, úrazy 

spojené s nitrolebním krvácením, porodní traumata. Specifické genetické příčiny – 

dominantně podmíněné, recesivně podmíněné, podmíněné poruchou sex chromozomů, 

podmíněné chromozomálními aberacemi. Nespecificky podmíněné poruchy – 

chromozomální ani metabolická vada nebyla objevena, nebylo zjištěno porodní trauma 

ani jiné poškození plodu či novorozence.  
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1.3. Klasifikace mentální retardace 

„Každá odborná disciplína má snahu třídit své poznatky a zkušenosti. Výsledkem 

této tendence je vznik klasifikačních systémů.“ (Vítková, 2004, s. 294) 

Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností 

v psychologii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však 

dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí 

o jeho přesné vymezení. (Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018)  

Obecné definice zpravidla chápou inteligenci jako schopnost učit se z minulé 

zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím. (Švarcová, 

2006) 

Klasifikaci mentální retardaci můžeme rozdělit do několika kategorií: 

1. Klasifikace podle etiologie 

Viz předchozí kapitola 

2. Symptomatologická klasifikace 

„Zabývá se typickými příznaky vzhledu, osobnostních rysů, somatických zvláštností, 

motorického a psychického vybavení mentálně postižených.“ (Bartoňová, Bazalová, 

Pipeková, 2007, s. 31) 

3. Klasifikace podle vývojových období 

Vychází z jednotlivých vývojových období u osob s mentální retardací (předškolní 

věk, mladší školní věk, starší školní věk, adolescence). Při popisování zvláštností 

jednotlivých vývojových období u osob s mentální retardací je potřeba vycházet ze 

znalostí vývojových období intaktní populace a té zákonitostí, jimiž se procesy vývoje 

řídí. (Vítková, 2004) 

4. Klasifikace podle typu chování 

Franiok (2007) a Vítková (2004) rozdělují mentální retardace podle typu chování 

na typ torpidní (klidný, apatický, pasivní), typ eretický (neklidný, negativní, verzatilní, 

agresivní) a nevyhraněný typ. 

5. Klasifikace podle typu mentální retardace 

Vícero autorů (Franioka, 2007, Vítková, 2004, Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 

2007) uvádí dělení mentální retardace na oligofrenii což mentální retardace způsobená 

organickým poškozením mozku v období prenatálním, perinatálním a postnatálním, 

demenci, kdy se jedná o rozpad nebo postupný úpadek již nabytých intelektových 

schopností, které se mohou rozpadat i značně nerovnoměrně a   
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výchovnou zanedbatelnost kdy se jedná o problematiku výchovy a vzdělání jedinců 

ze socio-kulturně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. 

6. Klasifikace mentální retardace podle stupně postižení 

V současné době se používá členění podle desáté decenální revize Světové 

zdravotnické organizace (WHO) z roku 1992 s platností od 1.1.1993. mentální 

retardace patří do oboru psychiatrie, proto má jako první označení písmeno F. Oddíl 

F70-F79 je pak celý věnován mentální retardaci a toto označení je považováno za 

základní kód. Hlavním hlediskem, které se zde používá, je opět stanovení 

inteligenčního kvocientu. (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, Franiok, 2007) 

 

1.3.1. Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 

Lehká mentální retardace IQ 50-69 (F70) 

Švarcová (2006, s. 33) uvádí, že „v charakteristice této úrovně mentálního postižení 

se uvádí, že lehce mentálně retardovaní většinou dosáhnou schopností užívat řeč účelně 

v každodenním životě, udržovat konverzaci a podrobit se klinickému interview, i když si 

mluvu osvojují opožděně. 

Většina z nich také dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání, 

hygienické návyky) a v praktických domácích dovednostech, i když je jejich vývoj proti 

normě mnohem pomalejší.“ 

Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádí, že IQ se pohybuje přibližně mezi 50 

až 69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 let). Stav vede k obtížím při 

školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy 

a přispívají k životu společnosti. 

Patří sem: Lehká slabomyslnost (oligofrenie) 

                 Lehká mentální subnormalita 

     Debilita 

Pipeková (2010) a Švarcová (2006) se shodují při definici lehké mentální retardace: 

- Vlivy dědičnosti, sociokulturní deprivace, nedostatek stimulace 

- Do 3 let lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje, mezi 3. a 

6. rokem nápadnější problémy: malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči a 

komunikativních dovedností. Různé vady řeči, obsahová chudost, nedostatečná 

zvídavost a vynalézavost, stereotyp ve hře. 

- Nejvýraznější problémy v období školní docházky  
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- Rozvoj sociálních dovedností zpomalen 

- V oblasti emociální se projevuje afektivní labilita, impulzivnost, úzkostnost a 

zvýšená sugestibilita 

- Vzdělávají se podle odpovídajícího vzdělávacího programu 

- Možné zvládnutí jednoduchých učebních oborů 

- Mnoho dospělých schopno práce a úspěšného udržování sociálních vztahů 

 

Středně těžká mentální retardace IQ 35–49 (F71) 

Švarcová (2006, s.34) uvádí, že „u jedinců zařazených do této kategorie je výrazně 

opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, a i jejich konečné schopnosti v této kategorii 

jsou omezené. Podobně je také opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe a 

zručnost. Také pokroky ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou 

mentální retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, 

psaní i počítání.“ 

Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádí, že IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což 

u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové 

opoždění v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a 

soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělý budou 

potřebovat různý stupeň podpory v práci a k činnostem ve společnosti 

Patří sem: Střední mentální subnormalita 

                 Střední slabomyslnost 

                 Imbecilita 

Pipeková (2010) a Švarcová (2006) uvádí několik bodů definujících středně těžkou 

mentální retardaci: 

- Často organická etiologie 

- Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn, opoždění přetrvává do dospělosti 

- Častý výskyt epilepsie, autismu a dalších neurologických a tělesných postižení 

- Řeč je velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý, někdy pouze nonverbální 

komunikace 

- Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost 

- Samostatnost v sebeobsluze je pouze částečná 

- Emocionální labilita, časté nepřiměřené afektivní reakce 

- Vzdělávají se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji v 

základní škole speciální  
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- Jednoduché pracovní zařazení, nejčastěji pod dohledem nebo v chráněném 

prostředí 

 

Těžká mentální retardace IQ 20–34 (F72) 

Tato kategorie je v mnohém podobná středně těžké mentální retardaci, pokud jde o 

klinický obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Většina jedinců 

z této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými 

vadami, které prokazují přítomnost klinicky signifikantního poškození či vadného 

vývoje ústředního nervového systému. (Švarcová, 2006) 

Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádí, že IQ se pohybuje v pásmu 20-34 (u 

dospělých odpovídá mentálnímu věku 3-6 let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. 

Patří sem: Těžká mentální subnormalita 

                 Těžká slabomyslnost 

                 Idioimbecilita 

V kategorii definice těžké mentální retardace uvádí Pipeková (2010) a Vítková 

(2004) tyto body: 

- Negenetická a genetická etiologie 

- Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku, značná 

pohybová neobratnost, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů 

- Časté somatické vady a příznaky celkového poškozeni CNS 

- Možnost osvojení základních hygienických návyků a prvků sebeobsluhy 

- Někteří však neschopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti 

- Značné omezení psychických procesů, poruchy pozornosti 

- Minimální rozvoj komunikačních dovedností 

- Výrazné narušení afektivní sféry, nestálost nálad, impulzivita 

- Poznají blízké osoby 

- Potřeba celoživotní péče  

 

Hluboká mentální retardace IQ 20 a níže (F73) 

Vícero autorů (Švarcová, 2006, Vítková, 2004) se shoduje na téže charakteristice 

hluboké mentální retardace:  

Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či 

instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně 

omezená v pohybu. Postižení bývají inkontinentní a v lepším případě jsou schopni   
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pouze rudimentální neverbální komunikace, Mají nepatrnou nebo žádnou schopnost 

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

výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené.  

Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádí, že IQ dosahuje nejvýše 20 (což u 

dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a 

potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči. 

Patří sem: Těžká mentální subnormalita 

                 Těžká slabomyslnost 

                 Idiocie 

V kategorii hluboké mentální retardace uvádí Pipeková (2010) tyto body pro 

definici: 

- Většinou organická etiologie 

- Těžké omezení motoriky 

- Stereotypní automatické pohyby 

- Kombinace s postižením sluchu, zraku, těžkými neurologickými poruchami 

- Poškození zrakového a sluchového vnímání 

- Častý atypický autismus 

- Neschopnost sebeobsluhy 

- Nonverbální komunikace bez smyslu, výkřiky, grimasy 

- Okolí nepoznává 

- Totální narušená afektivní sféry 

- Časté sebepoškozování 

 

Jiná mentální retardace (F78) 

„Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové 

retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené 

senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, u 

jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených 

osob.“ (Švarcová, 2006, s. 36) 

 

Nespecifikovaná mentální retardace (F79) 

„Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není 

dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné z předešlých kategorií.“ 

(Švarcová, 2006, s. 36)  
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1.4. Vývoj jedinců s mentální retardací a specifikace osobnosti 

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací 

Pro začlenění člověka s mentální retardací do společnosti hraje významnou roli celá 

řada činitelů, jako jsou emocionalita a úroveň rozvinutosti volných vlastností, které jsou 

nejen jedním z předpokladů úspěšného učení, ale i podmínkou regulace chování 

člověka a podmínkou úspěchu výchovného působení. (Švarcová, 2006) 

 

Vývoj charakteru dětí s mentální retardací 

Také lidé s mentální retardací se musí podle svých možností řídit mravními 

normami platnými ve společnosti. Rovněž u nich jejich charakter závisí na 

funkcionálním působení okolního prostředí a na výchově, i když proces jeho utváření 

je více i méně ovlivňován zvláštnostmi jejich nervové soustavy. (Vítková, 2004) 

Švarcová (2006, s. 55) uvádí, že „charakter dítěte je určován výchovou a 

podmínkami jeho života v konkrétním prostředí. Nemoc nevytváří žádný charakter, ale 

tvoří především určité zvláštnostmi dynamiky nervových procesů dítěte.“ 

 

Odchylky v psychickém vývoji u osob s mentální retardací 

Vícero autorů (Vágnerová, 1999, Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, Pipeková, 

2010) uvádí, že psychický vývoj jedince je obecně dán výsledkem interakce dědičných 

dispozic a vlivu vnějšího prostředí. Důležitým činitelem psychického vývoje každého 

jedince je jeho aktivita. Psychický vývoj je realizován prostřednictvím činností, ve 

kterých se rozvíjí psychické procesy, vlastnosti a osobnost dítěte. Vývoj určený 

dědičností a vnějšími vlivy se realizuje prostřednictvím zrání a učení. 

 

Obecné znaky psychického vývoje: 

- Zákonitý proces v posloupnosti na sebe navazujících vývojových fází 

- Celistvý proces zahrnující somatickou a psychickou složku ve vzájemné 

interakci 

- Vývoj není plynulý a rovnoměrný 

- Proces vývoje, jeho průběh a charakteristické vlastnosti jsou individuální. 

- (Vágnerová, 2000)  
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Psychický vývoj se realizuje plynulými kontinuálními změnami nebo 

diskontinuitními vývojovými skoky, jednotlivá období na sebe navazují, střídají se 

období rychlejšího a pomalejšího tempa vývoje v určité oblasti. Vývoj jedince je za 

normálních okolností nezvratný. (Pipeková, 2010) 

K regresu, trvalé zástavě nebo k úbytku dosažených schopností dochází jen 

v patologických případech vývoje. Vývojové mezníky mohou být biologické, 

psychické a sociální. (Pipeková, 2010) 

 

1.5. Psychologická specifika mentálně retardovaných osob 

Vítková (2004, s.300) uvádí, že „celkové poškození neuropsychického vývoje osob 

s mentální retardací přináší s sebou řadu zvláštností v jednotlivých stránkách jejich 

osobnosti. Poškození se dotýká procesů poznávacích, zasahuje sféru emocionální a 

volní, ovlivňuje adaptabilitu a chování jedince, projevuje se i ve zvláštnostech 

motoriky.“ 

Z hlediska psychické struktury osobnosti mentálně retardovaní jedinci netvoří 

homogenní skupinu, kterou by bylo možno globálně vyčerpávajícím způsobem 

charakterizovat. (Švarcová, 2006) 

 

1.5.1. Kognitivní procesy 

„Bylo výzkumně zjištěno, že psychika se vyvíjí i při nejtěžších stupních mentálního 

postižení. Psychický vývoj je specifický jev dětského věku a bylo klinicky prokázáno, že 

probíhá i při nejtěžším patologickém stavu organismu.“ (Švarcová, 2006, s. 42) 

 

Učení 

„Lze bez nadsázky říci, že učení je základní podmínkou psychického vývoje.“ 

(Švarcová, 2006, s. 42) 

Učení je psychický proces, v němž se stimulací z vnějšího prostředí a praktickou 

činností dítěte v kontaktu s jeho okolím navozují, tvoří a podporují změny a pokroky 

ve vývoji a chování dítěte. Je jedním z řídících procesů vývoje dítěte. (Dolejší, 1978) 

Výchozí podmínkou psychického vývoje jakéhokoli dítěte je učení. Specifikou dětí 

s mentálním postižením je skutečnost, že si s větším či menším úspěchem osvojí 

základní a jednoduché psychické činnosti. Vyšší psychické činnosti, jako je abstrakce   
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apod., u těchto dětí představují značný problém. (Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 

2018) 

 

Poznávání 

U dětí s mentální retardací je oslabena jedna ze základních funkcí lidské psychiky 

– potřeba poznávat okolní svět, která se u nepostižených dětí stává podněcující silou 

celého jejich psychického vývoje. Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018) 

Poznávací zájmy a potřeby mentálně retardovaných dětí jsou rozvinuty v menší 

míře, než je v normě. (Švarcová, 2006) 

 

Sociální vztahy 

Nepříznivě pro psychický vývoj mentálně retardovaného dítěte se od počátku 

rozvíjejí i jeho sociální vztahy. Většina rodičů nedovede takové dítě úspěšně 

socializovat. Mentálně postižené dítě je pohybově neobratné, dlouho se nemůže naučit 

sedět, stát, chodit. Předměty neuchopuje nebo je drží v rukou nepevně a nejistě. Rodiče 

velmi brzo upadají do zoufalství nad jeho bezmocností a začínají je buďto zcela, nebo 

určitě nadměrně ochraňovat a obsluhovat. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

Zpomalené tempo řeči a její nedokonalost ztěžují a značně omezují kontakt 

mentálně retardovaného dítěte s lidmi, kteří je obklopují. Ještě obtížnější situace 

nastává pro dítě při styku s ostatními dětmi. Od chvíle, kdy se mentálně retardované 

dítě stýká se svými vrstevníky, zaujímá v tomto společenství nevýhodné místo. Ostatní 

děti si s ním buď vůbec nehrají, nebo mu dávají podřadné úkoly. Často je ignorují, nebo 

se mu posmívají. Dítě je tak zbaveno dalšího významného činitele působícího při 

rozvoji psychických funkcí, jímž je vliv vrstevníků. (Švarcová, 2006, Valenta, 

Michalík, Lečbych a kol., 2018) 

 

1.5.2. Vnímání (percepce) 

„Prostřednictvím vnímání člověk poznává své okolí, diferencuje známé a neznámé 

podněty a situace a na základně takto získaných informací se orientuje ve svém 

prostředí. Vnímání je spojeno s rozeznáváním percipovaných objektů na základě minulé 

zkušenosti.“ (Švarcová, 2006, s. 44)  



21 

 

Obsahem bezprostředního vnímání jsou počitky (odráží jednotlivé znaky podnětu), 

vjemy (odráží podnět jako celek – souhrn počitků) či představy (kategorie paměti – 

oživlé stopy po dříve vnímaných podnětech. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

Vícero autorů (Švarcová, 2006, Valenta, Krejčířová, 1997, Vítková, 2004) uvádí 

tyto zvláštnosti percepce mentálně retardovaných: 

- Zpomalenost a snížený rozsah zrakového vnímání (při vnímání obrazu dítě není 

schopno pochopit perspektivu, částečné překrývání kontur, nerozlišuje 

polostíny) 

- Nediferencovanost počitků a vjemů – tvarů, předmětů, barev; zvláště silně je 

porušena diskriminace figury a pozadí 

- Inaktivita vnímání; mentálně retardovaný není schopný prohlédnout si materiál 

podrobně, vnímat všechny detaily 

- Nedostatečné prostorové vnímání 

- Snížená citlivost hmatových vjemů 

- Nedostatečný proces analýzy v korové části proprioceptivního analyzátoru vede 

ke špatné koordinaci pohybu 

- Pro akustický analyzátor je charakteristická opožděná diferenciace fonémů a 

jejich zkreslení 

- Nedokonalé vnímání času a prostoru 

-  

Vizuální percepce 

Švarcová (2006, s. 44) uvádí, že „dítě s mentální retardací se, stejně jako jiné dítě, 

učí vidět a dívat se. To, co dovede svýma očima vidět, není pouhý obraz předmětu na 

sítnici jeho oka, ale výsledek jeho určité životní situace.“   

V oblasti vizuální diferenciace dochází ke značným problémům, děti s mentální 

retardací špatně rozlišují podobné obrázky, podobná písmena. (Valenta, Krejčířová, 

1997) 

V oblasti vizuální integrace je narušena schopnost vnímat komplexně. Děti 

s mentálním postižením tedy nedovedou systematicky prohlížet obrázek, vnímat celek 

jako soubor detailů. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

Zrakové vnímání dětí s mentální retardací je z důvodu špatné koordinace očních 

pohybů nesystematické. Přeskakují od jednoho detailu k druhému a většinou ani 

pořádně nevnímají, co vidí. (Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018)  
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Sluchová percepce 

Sluchové vnímání velmi těsně souvisí s rozvojem řeči, hraje proto značnou úlohu 

při psychickém vývoji dítěte. (Švarcová, 2006) 

Dalším faktorem, který ovlivňuje sluchovou percepci, je čas. Zvukové podněty 

nelze vnímat libovolně dlouho, mají omezené časové trvání. Proto tu svou roli hraje i 

kvalita pozornosti, která u mentálně postižených dětí vykazuje určitá specifika. 

(Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018) 

 

1.5.3. Myšlení 

Švarcová (2006, s. 46) uvádí, že „myšlení umožňuje poznávat podstatu předmětů a 

jevů. Člověk myslí v pojmech.“ 

Myšlení je druhosignální funkcí, v souvislosti s ním hovoříme o poznání 

zobecnělém, zprostředkovaném (přes slovo), jehož nástrojem je řeč a podstatou 

relacionování (uvádění do vztahů). (Vítková, 2004) 

Myšlení mentálně retardovaného žáka je zatíženo přílišnou konkrétností, je 

neschopno vyšší abstrakce a generalizace, nepřesností a chybami v analýze a syntéze. 

(Valenta, Krejčířová, 1997) 

Vícero autorů (Švarcová, 2006, Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018) uvádí 

charakteristické zvláštnosti myšlení u dětí s mentální retardací: 

-  Omezená schopnost abstrakce a zobecňování 

o „první abstrakcí, jíž je dítě zpravidla schopno, je abstrakce barvy. 

Jestliže od určité sumy předmětů dítě dokáže abstrahovat jejich 

společný znak, např. „červenost“, je to značný pokrok v rozvoji jeho 

myšlení. Některé děti s mentální retardací se i v této jednoduché 

abstrakci neodkážou zcela oprostit od určité úrovně konkretizace a 

při rozlišování barev vždy uvádějí „žlutá jako sluníčko, zelená jako 

tráva“ apod.“ (Švarcová, 2006, s. 46) 

- Dítě s mentální retardací nedovede používat obecné pojmy. 

- Myšlení dítěte s mentální retardací se omezuje na konkrétní situační souvislosti 

o „jestliže takové dítě provádí operaci srovnávání, pak v některých 

případech postihuje rozdíly – ve většině se opírá o vnější znak, 

nikoliv o základní podstatu, kterou nedokáže rozpoznat.“ (Valenta, 

Michalík, Lečbych a kol., 2018, s. 187)  
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- Nesoustavnost myšlení 

- Slabá řídící úloha myšlení 

- Nekritičnost myšlení 

- Dětem s mentální retardací chybí tzv. sekvenční myšlení 

- Pro děti s mentální retardací jsou dostupnější „nižší“ operace myšlení typu 

přiřazováním třídění a srovnávání 

Vítková (2004) uvádí i jiné zvláštnosti myšlení: 

- Nedůslednost v myšlení – výkyvy v pozornosti, neustále kolísající tonus 

psychické aktivity znemožňuje dítěti déle a soustředěně promýšlet nějakou 

otázku 

- Slabá řídící úloha myšlení – neschopnost v případě potřeby použít již 

osvojených rozumových operací 

- Nekritičnost myšlení – neschopnost srovnávat své myšlenky a činy s požadavky 

objektivní reality. 

 

1.5.4. Řeč  

Verbální výkony mentálně retardovaných osob jsou nejen snížené, ale i omezené a 

zpomalené. Vývoj řeči je v důsledku narušení vnitřních podmínek postižen do té míry, 

že nedosáhne normy. (Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018) 

Dolejší (1978) přistupuje ke zvláštnostem řeči mentálně retardovaných z hlediska 

etiologie postižení: 

Familiární retardace se projevuje rovnoměrným opožděním řeči ve všech jejích 

složkách – připomíná to řeč mladšího dítěte. 

Encefalopatická retardace má postiženou artikulaci, častá až dysartrie, ale 

porozumění obsahu a slovní zásoba je přiměřená věku. 

U emočních deprivací je chudý slovník, dyslálie multiplex  

Naproti tomu Sovák (1978) srovnává řeč retardovaných podle stupňů mentálního 

postižení. 

U debility naučené mluvní stereotypy často neodpovídají situaci, selhává analogie na 

obsažené podněty, mnohdy až žvanivost, slovní asociace jsou více zvukové než 

obsahové. 

Imbecilové jsou schopni tvořit významové mluvní zvuky obměňované modulačními 

faktory, častá echolálie, postižení umí až překvapivě reprodukovat mluvní celky.  
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Idiocie nedovoluje užívat řeči na prvosignální úrovni, uplatňují se spíše pudové a 

afektivní hlasové projevy, může se vyskytovat echolálie.  

 

1.5.5. Paměť 

„Paměť patří mezi základní kameny psychického vývoje dítěte. Díky paměti si dítě 

uchovává minulou zkušenost, získává vědomosti a dovednosti. Na základě paměti si 

vytváří vztahy k ostatním lidem a určité způsoby svého chování.“ (Švarcová, 2006, s. 

48) 

Vícero autorů (Švarcová, 2006, Valenta, Krejčířová, 1997, Vítková, 2004) uvádí 

typické znaky paměti dětí s mentální retardací jako pomalé tempo osvojování nových 

poznatků a nestálost jejich uchování spojená s nepřesností vybavování – 

zapomětlivost. Fyziologickým základem takovéto zapomětlivosti může být jednak 

vyhasínání podmíněných spojů, jednak dočasný útlum korové činnosti. Tyto děti si 

zpravidla lépe zapamatují vnější znaky předmětů a jevů v jejich náhodných spojeních a 

nepamatují si vnitřní logické souvislostem které často ani nepostihují. 

K zvláštnostem paměti mentálně retardovaných jedinců patří také nekvalitní třídění 

pamětních stop, mentálně retardovaní mají spíše mechanickou paměť. S tím souvisí i 

velký eidetismus představ, jenž má prvosignální charakter a znemožňuje z vnímaného 

vyčlenit to podstatné. (Rubištejnová, 1973, citována podle Valenty, Krejčířové, 1997) 

Procesy paměti probíhají ve třech fázích (Vítková, 2004): 

Zapamatování, vštípení – děti s mentální retardací mají tendence zapamatovat si učivo 

mechanicky a nesnaží se učivu porozumět, nedostatek představ má vliv na logické 

zapamatování. 

Podržení v paměti a zapamatování – děti s mentální retardací si zapamatují mnohem 

méně než zdravé děti, zapomínání u nich probíhá intenzivněji. 

Vybavování, reprodukování, znovupoznání – vybavování představ probíhá u dětí 

s mentální retardací dlouho a často chybně, jejich paměť je jen pasivní schopností, 

hromadí se v ní představy bez výběru, neutříděné podle významu, důležitosti a 

potřebnosti.  

 

1.5.6. Emoce 

„Jednou z nejvýznamnějších oblastí osobnosti, ovlivňujících výrazným způsobem 

její prožívání a chování, je emocionalita. Ve své většině jsou děti s mentálním  
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postižením emočně nevyspělé a chovají se jako děti nižší věkové úrovně. Reagují 

proto adekvátně jen na takové přístupy, které tuto skutečnost respektují.“ (Švarcová, 

2006, s. 50) 

Rubištejnová, (1973, citována podle Valenty, Krejčířové, 1997), Vítková (2004) a 

Švarcová (2006) se shodují na tomto výčtu emocionální sféry mentálně retardovaných 

osob: 

- Jsou nedostatečně diferencovány, rozsah prožitků je minimální, buď převládá 

jednostranné uspokojení či jednostranné neuspokojení, chybí citové nuance. 

- Prožitky jsou primitivnější a protikladné 

- Diferencované jemné odstíny prožívání téměř neexistují 

- Jsou neadekvátní svou dynamikou podnětům vnějšího světa, dítě buďto události 

vnímá povrchně s minimálním prožitkem nebo neúměrně silně. 

- Jsou opožděné, obtížně se utvářejí tzv. vyšší city, děti s mentální retardací si 

opožděně a obtížně vytvářejí morální city: svědomí, soucit, pocit odpovědnosti, 

povinnosti apod. 

- Častěji se vyskytují chorobné citové projevy, které komplikují výchovné 

vedení. Jsou to např. projevy málo ovládané vznětlivosti, jež spočívají v tom, 

že při únavě nebo celkovém oslabením organismu reagují děti i na maličkosti 

neúměrným podrážděním. 

- Nedostatečné ovládání citů intelektem. 

Problém emoční deprivace, k níž často dochází, se může vyskytovat jako důsledek 

ústavní výchovy, nebo výchovy v dysfunkční rodině, poměrně velká je frekvence dětí 

z neúplných, rozvrácených, nadpočetných rodin a rodin s podprůměrným kulturně-

sociálním standardem. Dysfunkční rodina kromě může dítě zanedbávat po citové 

stránce; nepodnětné rodinné prostředí vede až k senzorické deprivaci a celkovému 

opoždění psychického, ale i fyzického vývoje. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

1.5.7. Pozornost 

„Na pozornosti závisí efektivita lidského vnímání, učení, ale i myšlení, je rovněž 

nasnadě, že pozornost má výrazný podíl na průběhu sociální percepce a komunikace.“ 

(Valenta, Michalík, Lečbych, 2018, s. 201) 

Pozornost souvisí s bezprostředním vnímáním a poznáním a lze ji členit na 

nepodmíněnou (ta se mimovolně zaměřuje na silné podněty) a podmíněnou, která je  
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vázána na vůli, má charakter podmíněného reflexu a je z hlediska vyučovacího 

procesu nejdůležitější. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

Mentálně postižený žák je schopen udržet záměrnou pozornost maximálně po dobu 

15 až 20 minut, pak musí následovat relaxace, což je důležitý poznatek z hlediska 

struktury vyučování. Je nutné počítat s tím, že schopnost udržet pozornost se různí dle 

postižení a časové křivky dne. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

1.5.8. Vůle 

„Jedním z nejdůležitějších rysů osobnosti je její vůle, projevující se v uvědomělém 

a cílevědomém jednání.“ (Švarcová, 2006, s. 54) 

Vícero autorů (Vítková, 2004, Švarcová 2006, Valenta, Krejčířová, 1997) uvádí, že 

ve volní oblasti dětí s mentální retardací pozorujeme velké odlišnosti. Slabost vůle se 

neprojevuje vždy a ve všem. Problém vůle je především otázkou obsahu vůle, motivy 

a cíle jsou určující. Děti s mentální retardací vykazují nedostatek iniciativy a nejsou 

schopny řídit své jednání v souladu se vzdálenějšími cíli. Vůle a volní vlastnosti velmi 

úzce souvisí s rozmanitými projevy nezralé osobnosti. 

Valenta, Michalík, Lečbych a kol. (2018) uvádí mezi poruchy volního jednání: 

Abulie – omezení schopnosti usilovat o nějaký cíl, nedostatek iniciativy, spontaneity, 

ochuzení zájmů 

Hyperbulie – patologicky vystupňovaná volní aktivita, při níž je zvýšená iniciativa a 

aktivita způsobem, který narušuje sociální přizpůsobení. Nápadné jsou stavy rychlé 

rozhodnosti, ale nízká vytrvalost a časté změny rozhodnutí. 

Oproti předchozímu dělení, uvádí Valenta, Krejčířová (1997) následující 

poruchy volního jednání: 

Abulie – nedostatek vůle, ztráta nebo snížení volních činností. Nemožnost podřízení 

svého chování určitému úkolu. 

Hypobulie – pokles volní činnosti. Vystupuje zřetelně těch případech, kdy děti vědí 

jako mají jednat, ale nepociťují potřebu tak jednak. 

Impulsivnost – dítě se podřizuje bezprostředním vlivům okolní situace, anebo vlastním 

afektivním impulsům.  
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1.5.9. Aspirace 

„Stabilita aspirace (sebehodnocení) je projevem duševního zdraví a celkově dobré 

adjustovanosti.“ (Valenta, Krejčířová, 1997, s. 34) 

U osob s mentální retardací se můžeme setkat se širokým spektrem projevů jejich 

aspirací, které můžeme pro potřeby praxe popsat ve dvou základních dimenzích. 

Míra stability aspirací – tedy míra přetrvávání vytyčeného cíle, kolísání aspirace pod 

vlivem okamžitého nápadu nebo bezprostřední pohnutky 

Realističnost aspirace – možnost praktického naplnění stanoveného cíle 

(Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2018) 

Pro aspirační úroveň mentálně retardovaných je příznačný výraznější posun k nižší 

aspiraci nebo k přeceňování se. Protože je sebehodnocení výsledkem nejen vnitřního 

„ohodnocení se“, ale i hodnocení ze sociálního prostředí, je pro aspiraci mentálně 

postižených jedinců důležité, zda přišel do speciální školy přímo z rodiny, ze speciální 

základní školy, mateřské či základní školy. (Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

1.6. Aktivity každodenního života (ADL) 

„Čím dříve vychováme dítě k nezávislosti, tím snazší pro něj bude naučit se 

dovednosti nutné pro sebeobsluhu a pro život ve skupině.“ (Richman, 2006, s. 57) 

Pro složitost a komplexnost lidského chování a potenciální potíže žáků s mentální 

retardací je obtížné zvolit stejný či standardizovaný způsob nácviku, který by 

vyhovoval potřebám všech žáků. (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

Nácvik denních činností je důležitou součástí samostatného života. Používá se také 

označení léčebná výchova k soběstačnosti. (Votava, 2009) 

Faktory, které ovlivňují plánování cílů a intervenci zaměřenou na oblast ADL, 

můžeme rozdělit do několika oblastí. Kromě funkčních možností a omezení žáka a 

rozsahu aktivit je to dále prognóza onemocnění, čas a podmínky prostředí. Nelze 

opomíjet ani aktuální psychické ladění dítěte a jeho osobní přístup či motivaci 

k nácviku. (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

Intervenční strategie zaměřené na nácvik běžných denních činností můžeme obecně 

rozdělit do tří kategorií: Kompenzace/adaptace, obnova/navrácení původních 

schopností a edukace/nácvik (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009).  

Pro potřeby této bakalářské práce, rozvedu první uvedenou kategorii:  
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Kompenzace/adaptace – Ke kompenzačnímu přístupu lze zařadit tři intervenční 

strategie:  

- Adaptace aktivity nebo úkolu – při adaptaci úkolu jsou používány stejné 

předměty ve stejném prostředí, ale způsob provedení konkrétní aktivity je pozměněn 

tak, aby ji dítě mohlo provést i přes své omezení. 

- Adaptace/přizpůsobení nástrojů, předmětů nebo využití kompenzačních 

pomůcek – předměty nebo nástroje, které se běžně používají při provádění aktivity, lze 

upravit tak, aby to usnadnilo samostatné provedení aktivity. Další možností je využití 

kompenzačních pomůcek. 

- Adaptace či modifikace prostředí – modifikace prostředí je další možností, jak 

usnadnit výkon aktivity. Adaptace prostředí se může týkat drobných úprav interiéru 

jako představení nábytku pro usnadnění pohybu a orientace po místnosti apod. 

(Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

 

Činnosti z oblasti ADL lze zhruba rozdělit do dvou skupin: personální ADL a 

instrumentální ADL. (Votava, 2009) 

 

1.6.1. Personální ADL 

K personálním ADL řadíme takové činnosti, které provádí každý jedinec sám. Jsou 

to činnosti, které se vztahují k péči sama o sebe. Jsou to takové činnosti, které jsou 

součástí každodenního života od ranního vstávání po večerní uléhání ke spánku. Jedná 

se často o osobní až intimní činnosti, které souvisí s individuálními návyky osoby, 

vztahují se k věku, pohlaví, období dne a provádějí se v nějakých, obvykle 

pravidelných intervalech. (Votava, 2009, Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

  

1.6.1.1. Hygiena 

Zahrnuje především následující činnosti: mytí, čištění zubů, koupání, stříhání nehtů, 

česání, aplikace kosmetiky, menstruační hygiena, holení. (Votava, 2009) 

Při provádění osobní hygieny je nácvik od raného dětství spojen s rutinními 

činnostmi, probíhá v přirozených situacích a dítěti je poskytována potřebná míra 

vedení, která je postupně odebírána a dítě se tak osamostatňuje. (Čadilová, 

Žampachová, 2010)  
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„Aby si dítě osvojilo základní hygienické návyky, musí se naučit řadu různých 

úkonů, které po sobě následují v určitém pořadí. Většinou činnost rozdělíme do 

jednoduchých kroků, postup vizualizujeme, využíváme systém odměn a technik 

podmiňování.“ (Jelínková, 2008, s. 140) 

Při nácviku dovedností spojených s osobní hygienou i při nápravě nevhodných 

projevů musíme brát v úvahu mnohá specifika, která postiženému přináší jeho 

postižení. Jde především o smyslové abnormality, strach či přecitlivělost nebo naopak 

výrazné smyslové priority, které mohou být příčinou mnohých nesnází. (Jelínková, 

2008) 

Čadilová a Žampachová (2010) uvádí vhodné postupy pro výkon osobní hygieny: 

- Využít k nácviku stále se opakující činnosti spojené s osobní hygienou 

- Věnovat dostatečný časový prostor osobní hygieně, na dítě nespěchat 

- Nechat dítě sledovat, jak o sebe pečují ostatní členové rodiny 

- Mluvit s dítětem o tom, proč je důležité věnovat se osobní hygieně 

- Motivovat dítě oblíbenými činnostmi, které následují po vykonání osobní 

hygieny 

- Využít toho, že některé součásti osobní hygieny mohou navozovat pozitivní 

sociální situace 

- Připravit dítě dopředu na výkon nepříjemných součástí hygieny, mluvit s nimi 

o tom, co děláte, případně jim tyto úkony předem ukázat 

- Součásti hygieny, které jsou pro dítě nepříjemné, provádět ve chvíli, kdy je dítě 

pozitivně naladěno 

„Uplatňování zásad osobní hygieny zajišťuje každému jedinci zachování dobrého 

zdraví. Uplatňování hygienických zásad zajišťuje i úspěšnost v sociálním kontaktu 

s ostatními.“ (Čadilová, Žampachová, 2010, s.67) 

 

Mytí rukou 

„Vždy je nutno vycházet z psychických a fyzických schopností dítěte, nelze jednu 

univerzální metodu používat u každého dítěte.“ (Hanák a kol., 2005, s.43) 

Hygienické návyky mytí rukou jsou u dítěte pěstovány již od útlého věku. Jestliže 

si dítě tyto návyky neosvojí, nenaučí se pečovat o svůj vzhled, má to vážné společenské 

i zdravotní důsledky. Většinou se dobře osvědčují základní výukové strategie 

(strukturování s vizualizační podporou). Vzhledem k tomu, že děti s mentální retardací 

často postrádají vnitřní motivaci, je třeba najít vnitřní motivující odměnu. Pro některé   
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děti je obtížné pochopit pojem „být čistý“. Naučí se mechanicky mycí pohyby, aniž 

chápe jejich účel. Některé dítě odmítá mytí, protože se bojí vody. V takovém případě 

je třeba dítě na vodu postupně zvykat. (Jelínková, 2008) 

Nácvik umývání rukou je postupným procesem, kdy na začátku nácviku dítěti 

fyzicky dopomáháme a postupem času naši fyzickou dopomoc odbouráváme a vedeme 

dítě k co největší samostatnosti. Hanák a kol. (2005) a Straussová a Roštárová (2012) 

uvádí tyto kroky: 

Dítě spolupracuje při mytí, kdy si nechá vložit ruce pod vodu, namydlit, opláchnout i 

usušit. 

Vloží ruce pod vodu a napodobuje mytí.  

 

Vezme si od dospělé osoby ručník, snaží se osušit si ruce.  

 

Ví kam jít, když se chce mýt.  

 

Když je mu puštěna voda, samostatně si umyje ruce.  

 

Za dohledu si namydlí ruce.  

 

Dokáže si samostatně pustit vodu. Páku nastavíme do polohy, aby se nemohlo opařit. 

Následně pouze za pomoci slovních instrukcí korigujeme proud vody. 

 

Samostatně si vezme ručník a osuší si ruce. 

 

Umí si samo umýt ruce vodou a mýdlem. 

 

Čištění zubů 

„S péčí o mléčný chrup je třeba začít co nejdříve. Opatříme proto vhodný dětský 

kartáček, necháme dítě, aby si jej prohlédlo. Potom mu ukážeme svůj kartáček a 

předvedeme mu, co s ním děláme. To vše s patřičným slovním vysvětlením.“ (Hanák a 

kol., 2005, s. 77) 

Děti s mentální retardací si obvykle čistí zuby velice nerady, často nerozumí důvodu 

pro čištění zubů. Chybí jim společenská motivace, nevadí jim, že jim zapáchá z úst, 

nechápou zdravotní riziko, mají z čištění strach. Příčinou může být i málo rozvinutá   
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jemná motorika. V tomto případě volíme fyzickou dopomoc nebo upevníme 

kartáček tak, aby ho dítě nemuselo pevně držet. (Jelínková, 2008) 

Při nácviku čištění zubů uvádí Hanák a kol. (2005) a Straussová a Roštárová (2012) 

následující body postupného osamostatnění dítěte při této činnosti: 

Když je dítěti vložen kartáček do úst, nebrání se.  

 

Nechá si vyčistit zuby bez větších potíží.  

 

Pozná a vybere vlastní kartáček.  

 

Je-li mu vložen kartáček do úst, pokouší se vyčistit si zuby.  

 

Při vyplachování úst správně vyplivne vodu.  

 

Abychom dítěti usnadnili čistění zubů, můžeme využít následujících kroků, které 

uvádí Čadilová a Žampachová (2010): 

- Dítě si musí na kartáček nejprve zvyknout. Je třeba dát dítěti dostatečný prostor 

pro seznámení se s kartáčkem. 

- Vyzkoušet různé druhy zubních past a zvolit takovou, která bude dítěti 

vyhovovat jak konzistencí, tak chutí. Pokud nevyhovuje žádná zubní pasta, 

můžeme ji nahradit ústní vodou, ve které si bude dítě kartáček namáčet. 

- Čistění zubů rozfázujeme (horní zuby – přestávka, dolní zuby). Čistění zubů je 

totiž náročná činnost pro motoriku i pozornost a pro některé děti je únavná. 

- Pokud dítě si odmítá zuby čisti samostatně i s dopomocí, můžeme vyzkoušet 

elektrický kartáček. Některé děti pozitivně vnímají jemné vibrace v ústech. 

- K ohraničení délky čištění zubů využijeme vizuální či sluchovou podporu. 

- Jednotlivé prostředky pro čistění zubů uklízíme na stále stejné, vizuálně 

označené místo 

 

Mytí vlasů 

Při mytí vlasů dítě nejprve seznámíme s celým postupem. Můžeme využít 

obrázkového postupu, videa či demonstraci na blízké osobě. Důležité je hlídat teplotu 

vody, abychom dítě neopařili. Pokud má dítě problém s vniknutím šampónu do očí, 

můžeme využít plaveckých brýlí, pro efektivní ochranu očí. Jestliže dítě nesnese na   
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hlavě proud vody, můžeme hlavu namočit například žínkou, či houbou, postupně 

můžeme přejít na kelímek, či plastovou konévku. Šampón volíme podle libosti dítěte, 

záleží na konzistenci i vůni. Při sušení hlavy můžeme využít principu hry na 

schovávanou. Při osamostatňování v této dovednosti využijeme procesuální schéma, 

které dítě provede jednotlivými kroky. (Čadilová, Žampachová, 2010) 

 

Stříhání nehtů 

V první řadě dítě seznámíme s prostředky, které ke stříhání nehtů používáme. 

Stříhání nehtů demonstrujeme sami na sobě. Snažíme se využít dobré nálady dítěte, 

pustíme mu oblíbenou pohádku, písničku, snažíme se rozptýlit jeho pozornost. Pokud 

dítě stříhání špatně snáší, snažíme se mu na každém konkrétním prstu naznačit, jak 

velkou část nehtu budeme stříhat. Činnost v případě velkých problémů rozdělíme. 

(Čadilová, Žampachová, 2010) 

 

1.6.1.2. Oblékání a svlékání 

„Program nácviku oblékání bude účinný, vybereme-li správnou denní dobu.“ 

(Richman, 2006, s. 66) 

Než začneme s nácvikem oblékání, naučíme dítě, aby si bralo věci ze skříně. Když 

si svlékne část oblečení, učíme ho, aby ho odložilo zpět do skříně nebo do koše na 

špinavé prádlo. Nácvik provádíme kdykoli se dítě obléká. (Richman, 2006) 

Dítě se nejčastěji učí metodou pokusu a omylu. Když se mu napoprvé něco 

nepovede je třeba mu dát dostatek prostoru, aby to zkusilo znovu. Je třeba mít dostatek 

trpělivosti. S případnou dopomocí vyčkat, dokud ji dítě nebude opravdu potřebovat. 

V žádném případě bychom neměli dítě přetěžovat úkoly o kterých víme, že zatím 

nezvládne. (Čadilová, Žampachová, 2010) 

Nácvik oblékání a svlékání, by měl vždy probíhat v situacích, kdy dítěti dává smysl 

se oblékat nebo svlékat. Dobrou přípravou je tedy načasování, kdy se nácvik provádí. 

(Čadilová, Žampachová, 2010) 

Čadilová a Žampachová (2010) a Straussová a Roštárová (2012) uvádí důležité 

kroky pro nácvik oblékání: 

- Věnovat dostatečný prostor oblékání a svlékání. Na dítě nespěchat. 

- Nechat dítě, aby pozorovalo, jak se obléká okolí.  



33 

 

- Zavést rutinu (dítě se obléká vždy před vycházkou, převléká před změnou 

činnosti – výtvarná výchova, tělesná výchova apod) 

- Používat volnější oblečení a boty, které se snadno obují, vyhýbat se mnoha 

knoflíkům, šňůrkám, zipům, tkaničkám apod. 

- Dbát na důslednost všech, kteří se účastní nácviku oblékání. 

- Za neúspěšný nácvik dítě netrestat 

 

1.6.1.3. Stravování 

„Stravování a příjem jídla je nezbytnou součástí lidského života, zajišťuje 

zachování života každého jedince.“ (Čadilová, Žampachová, 2010, s. 44) 

Způsob stravování patří k nezbytným složkám sebeobslužných činností. Problémy 

spojené s přijímáním potravy mají dopad na fungování celé rodiny i kolektivu ve škole. 

Nezanedbatelný je i dopad na zdraví dítěte, jeho vývoj a začlenění do kolektivu. 

(Čadilo, Žampachová, 2010) 

Problémy s jídlem se u dětí s mentální retardací projevují poměrně často a na rozdíl 

od dětí zdravých přetrvávají až do dospělosti. (Jelínková, 2008) 

Vícero autorů (Jelínková, 2008, Čadilová, Žampachová, 2010) se shodují na tom, 

že nevhodné chování či návyky se projevují v různě. U dětí s mentální retardací se 

setkáváme se tím, že dítě jí nejedlé věci, má velmi výrazné jídelní priority, často 

vyžaduje omezenou skladbu jídel, loudá se s jídlem nebo jí hltavě, nechce jíst 

samostatně. Často se můžeme setkat i s přejídáním a výjimečně se objevuje i návykové 

zvracení. 

Richman (2006) a Čadilová, Žampachová (2010) uvádí, že při nácviku stravování 

je důležití určit přesný režim stravování.  Zavést rutinu, podávat jídlo pravidelně, dítě 

by se mělo učit tomu, aby mělo hlad v době snídaně, svačiny, oběda a večeře. Dítě by 

mělo u jídla sedět, pokud potřebuje přestávky, je třeba trvat na tom, aby se ke stolu 

vracelo.  

Při nácviku stravování uvádí Hanák a kol. (2005) následující body postupného 

osamostatnění dítěte při této činnosti: 

Dítě spolupracuje, když je krmeno. Dbáme na to, aby se dítě, které krmíme, věnovalo 

pouze jídlu. 
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Pomocí rukou se dítě nakrmí samo. Pokud dítěti dovolíme dávat prsty do jídla, bude si 

je olizovat a později si bude do úst vkládat i kousky jídla.  

 

Dává lžíci do úst – jídlo však do úst nedá.  

 

S pomocí si dokáže dát do úst lžíci plnou jídla.  

 

Samo užívá k jídlu lžíci. Dítě necháme jíst co nejvíce samostatně.  

 

Jí celé jídlo bez pomoci.  

 

Jí vidličkou bez pomoci.  

 

1.6.1.4. Použití toalety 

Pro správné používání toalety je třeba aby dítě ovládalo své tělesné funkce, což 

vyžaduje určitou neurosvalovou zralost. Dítě se musí naučit vyprazdňovat na určitém 

místě, mělo by se umět svlékat a oblékat. (Jelínková, 2008, Richman, 2006) 

Při nácviku používání toalety je třeba vybavit se velkou dávkou trpělivosti. Bude 

docházet k nehodám, zvýší se spotřeba oblečení. Pokud dítě vykoná potřebu mimo 

toaletu, neuchylujeme se k trestům. Alternativou může být, že dítě necháme, aby po 

sobě uklidilo nepořádek. Vytřelo podlahu, popřípadě vyčistilo koberec. Dá své prádlo 

do pračky a následně ho pověsí na sušák. (Richman, 2006, Straussová, Roštárová, 2012) 

Čadilová, Žampachová (2010), Straussová, Roštárová (2012) a Jelínková (2008) se 

shodují v několika bodech, které jsou nezbytné pro úspěšný nácvik použití toalety: 

- Nácviku je nutné věnovat intenzivní čas 

- Nedržet dítě na toaletě proti jeho vůli 

- Zavést rutinu – na toaletu se chodí před jídlem, po jídle, před vycházkou, před 

spaním, či po spaní) 

- Vypozorovat chování a signály dítěte před vykonáním potřeby 

- Pokud dítě vykoná stolici do pleny, společně ji vyhodíme z pleny do toalety a 

necháme dítě spláchnout 

- Úspěšnost použití toalety můžeme podpořit odměnou 

- Všichni, kdo se nácviku účastní, musí být důslední a jednotní  
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- Při neúspěchu dítě netrestáme 

Při nácviku použití toalety se můžeme setkat s několika problémy, které je třeba 

překonat, aby byl nácvik úspěšný. Jedná se hlavně o problém, kdy dítě odmítá sedět na 

toaletě. Tento problém můžeme vyřešit například tím, že zviditelníme, jak dlouho má 

dítě na toaletě sedět (nastavit minutku, zazpívat píseň). Dalším problémem může být 

strach ze splachování, což můžeme vyřešit tím, že dítě předem upozorníme na to že se 

buse splachovat, nebo naopak přílišný zájem o splachování, kdy může pomoci zakrytí 

splachovadla. Problém může být i to, že si dítě hraje s vodou v míse nebo s toaletním 

papírem. (Čadilová, Žampachová, 2010) 

 

1.6.2. Instrumentální ADL 

Instrumentální ADL jsou činnosti, které chápeme jako rozšířenou soběstačnost. 

Tyto činnosti musí zvládat aktivní osoba, která žije sama. Instrumentální ADL zahrnují 

činnosti, které se provádějí v bytě a nejbližším okolí: péče o domácnost jako je vaření, 

uklízení, mytí oken, práce s vysavačem, vytírání, praní, žehlení, vynášení odpadků, dále 

se patří péče o dítě, péče o domácí mazlíčky, péče o zdraví, použití komunikačních 

technologií apod. Další část instrumentálních ADL probíhá mimo bydliště: nakupování, 

administrativa na úřadech, cestování MHD apod. (Votava, 2009, Jelínková, 

Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

 

Mobilita 

Čadilová, Žampachová (2010) a Richman (2006) se shodují na tom, že samostatný 

pohyb bez dozoru dospělé osoby patří k naplnění svobody každého člověka. K tomu, 

aby se člověk mohl samostatně pohybovat, musí mít určité dovednosti, které zajistí 

přiměřenou míru jeho bezpečnosti. Hlavním předpokladem k samostatnému pohybu je 

přiměřená motorická zdatnost dítěte.   

 

Péče o domácnost 

Domácí práce jsou souhrnem činností, které souvisejí se zajištěním chodu 

domácnosti. K vykonávání těchto činností vedeme děti od raného věku formou úklidu 

hraček, uklízení oblečení, prostírání stolu, a úklidu stolu po jídle apod. Postupně 

zvyšujeme nároky a jejich podíl na výkonu domácích prací. Motivací je pro nás hlavně  
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 jejich budoucí osamostatnění, schopnost postarat se sami o sebe. (Čadilová, 

Žampachová, 2010, Straussová, Roštárová, 2012) 

 

Použití komunikačních technologií 

Použití komunikačních technologií je v současné době nedílnou součástí běžného 

života. Práce s telefonem a počítačem se stala nutností. Nácvik těchto dovedností je 

často podceňován, hlavně u dětí s mentální retardací, je ale potřeba je naučit 

bezpečnému použití. Seznámit je s možnými riziky spojenými s použitím těchto 

technologií. Jedná se hlavně o kyberšikanu a podvodníky operující po telefonu a 

internetu. (Straussová, Roštárová, 2012) 

 

Nakupování 

S procesem nakupování se dítě nejlépe seznámí tím, že bude pozorovat, jak 

nakupujeme my. Dítě se pasivně seznámí s nakupováním tím, že jej necháme přinést 

potraviny, dát je do košíku, manipulovat s košíkem, prohlížet si jednotlivé výrobky. 

(Straussová, Roštárová, 2012) 

Z pozorování a vysvětlování se dítě naučí postupně chápat, že za nakoupené zboží 

je třeba zaplatit. Na základě toho, co dítě v reálném prostředí uvidí, je možné aktivně 

rozvíjet prostřednictvím hry na obchod, kdy může dítě hrát role prodávajícího i 

nakupujícího, manipulovat se zbožím, dát zvážit určitý druh zboží, zabalit zboží, 

zaplatit či přijmout peníze za nákup, uložit nákup do tašky apod. (Čadilová, 

Žampachová, 2010) 

Straussová, Roštárová (2012) a Čadilová, Žampachová (2010) se shodují na 

několika klíčových dovednostech nutných pro to, aby dítě úspěšně nakoupilo. Je třeba 

aby se dítě zvládlo přiměřeně chovat na veřejnosti, v prostředí obchodu, aby 

respektovalo pravidla daná společenskou normou pro nakupování (dát zboží do košíku, 

nesahat rukou na pečivo, pokud si ho nechci koupit, nerozbalovat zabalené zboží, 

nekonzumovat zboží před zaplacením) a akceptovat fyzickou přítomnost jiných lidí. 

Děti je třeba učit nakupovat postupně, při začátku nácviku, necháme dítě, aby 

v obchodě pomáhalo nebo nákup jen pasivně sledovalo. Postupně je třeba dítě aktivně 

zapojit a vést k samostatnosti. Postupně zvyšovat náročnost úkolů spojených 

s nakupováním. (Čadilová, Žampachová, 2010)  
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1.7. Metody učení 

„Učení může být definováno jako proces, kterým se formuje chování.“ (Richman, 

2006, s. 17) 

Abychom mohli dítěti v učení pomáhat, musíme ho nejprve pečlivě pozorovat. Jen 

tak totiž zjistíme, jaký způsob pomoci pro něj bude nejlepší. Musíme mu dát jasně 

najevo, co od něj očekáváme a jakým postupem může nezávisle plnit svůj úkol. 

(Schopler, Reichler, Lansingová, 1998) 

Po vyhodnocení pozorování chování můžeme začít měnit chování, učit chování 

nové. Jsou dva způsoby, jak využít teorii učení. Je to učení postupnými kroky a 

příležitostné učení. (Richman, 2006, Valenta, Krejčířová, 1997) 

 

Učení postupnými kroky 

Richman (2006) a Valenta, Krejčířová (1997) se shodují na tom, že výuka 

postupnými kroky probíhá tak, že vyučující nabídne dítěti instrukci a čeká na reakci 

dítěte. Jestliže dítě reaguje správně, učitel posílí žádoucí reakci pochvalou, případně 

odměnou za dobře vykonanou práci. Jestliže dítě reaguje chybně, učitel ho pobídne tak, 

aby reagovalo správně. Postupné učení je výhodné, jelikož poskytuje dítěti intenzivní 

učení a přímou zpětnou vazbu. Učení je individuální podle kognitivních potřeb dítěte. 

 

Příležitostné učení 

Richman (2006) uvádí, že při úpravě podmínek nebo volbou záměrného přístupu 

dítěte k určitým předmětům, můžeme dítě učit po celý den. Dítě musí iniciovat kontakt 

a požádat o věc, kterou potřebuje. Například odstraníme-li pastelky ze stolu před tím, 

než požádáme dítě, aby vybarvilo obrázek, musí o pastelky dítě samo požádat. 

Dovednost požádat o něco je takto učena příležitostným učením. Pobídky užívané 

v postupném učení se používají i v příležitostném učení a častým opakováním se učení 

podporuje.  

 

1.7.1. Posilování 

Richman (2006) a Jelínková, Krivošíková, Šajtarová (2009) považují za pozitivní 

posilování každý podnět, který následuje okamžitě po žádoucím chování a zvýší 

frekvenci toho chování. Jestliže dítě uklidí hračky a může se za to dívat na pohádky, je 

velmi pravděpodobné, že si hračky uklidí i v budoucnu.   
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Negativní posilování spočívá v odejmutí nepříjemného podnětu, a to okamžitě po 

žádoucím chování. Negativní posilování má za následek růst intenzity tohoto chování. 

Odpoví-li dítě „Ne“ na otázku „Chceš špenát?“ a špenát je mu okamžitě odebrán 

z talíře, pak se pravděpodobnost, že dítě bude přiměřeně používat odpověď „ne“ i 

v budoucnosti podstatně zvýší. (Richman, 2006) 

Při odměňování můžeme využít posloupnost jednotlivých výukových aktivit. 

Například dítě má za úkol složit věž z kostek, vybarvit obrázek a poskládat puzzle. Dítě 

nenávidí skládání puzzle, ale miluje vybarvování. Pořadí činností tedy bude následující: 

Postavit věž z kostek, složit puzzle, vybarvit obrázek. Možnost vybarvování po složení 

puzzle působí jako přirozený posilující podnět. (Richman, 2006, Valenta, Krejčířová, 

1997) 

Je vhodné co nejdříve nahradit odměny co nejvíce přirozenými prvky. Například 

hra s oblíbenou hračkou nebo oblíbená činnost je lepší odměnou než sladkost. 

Používáme-li společně se slovní odměnou pamlsek, snažíme se pamlsek postupně 

odbourat. Důležitá je tónina hlasu. Dítě se rychle naučí rozeznávat tón hlasu při 

žádoucím i nežádoucím chování. (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009, Richman, 

2006) 

 

 

1.7.2. Diskriminační stimul 

„Diskriminační stimul je každá instrukce, která má vyvolat speciální reakci.“ 

(Richman, 2006, s. 19) 

Aby byl diskriminační stimul nebo jakákoliv instrukce účinná, musí jí dítě rozumět. 

Pro děti s mentální retardací musí být instrukce stručná, specifická, s jasným začátkem 

a koncem. Dlouhé věty mohou být pro dítě matoucí. (Schopler, Reichler, Lansingová, 

1998) 

Richman (2006) a Schopler, Reichler, Lansingová (1998) vymezují řadu 

diskriminačních stimulů: 

- Verbální 

- Vizuální – nápisy, obrázky, které symbolizují pokyn nebo prvek v prostředí 

- Gesta – například ukazujeme směr, kam se má dítě podívat, nebo na předmět, 

který si má dítě vít, používáme i výrazy obličeje  
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Diskriminační stimul či pokyny používáme po celý den i nevědomě. Je třeba je 

proto upravit tak, aby byly účinné. Než proneseme pokyn, musíme upoutat pozornost 

dítěte, musíme si být jisti, že pokyn vnímá. Jestliže nám dítě nevěnuje pozornost, těžko 

splní pokyn. (Richman, 2006) 

 

1.7.3. Generalizace 

Generalizace znamená, že určitá dovednost předvedená za specifických okolností 

je přítomna i za jiných podmínek. Dítě ovládá dovednost v různých situacích. 

Generalizace také znamená, že dítě použije naučenou dovednost v různých variantách. 

(Richman, 2006) 

Chování či dovednost se stanou funkční tehdy, jsou-li generalizovány. Jestliže je 

dítě ochotno jíst pouze jednou určitou lžící, nemůžeme tvrdit, že umí používat příbor. 

Z těchto důvodů je generalizace jedním z důležitých prvků výuky. (Schopler, Reichler, 

Lansingová, 1998) 

Richman (2006) vymezuje následující typy generalizace: 

- Generalizace při styku s lidmi – dítě je schopno reagovat na mámu, tátu, učitele 

a kohokoli koho potká 

- Generalizace v místě – dítě reaguje ve škole, doma, v parku, v obchodě 

- Generalizace různých diskriminačních stimulů – dítě je schopno odpovědět na 

otázku „Kde bydlíš?“ stejně jako na „Jaká je tvoje adresa?“ 

- Generalizace odpovědí – dítě odpoví „Dlouhá 23“ stejně jako „na Starém 

Městě“ 

- Generalizace v čase – dítě využije naučenou dovednost kdykoli během dne a 

pamatuje si ji po celý život – upevněná dovednost. 

Jelínková, Krivošíková, Šajtarová (2009) a Richman (2006) se shodují na tom, že 

se generalizace neobjeví vždy spontánně. Abychom ji podpořili, musíme určenou 

dovednost procvičovat na různých místech, v různou dobu, s různými lidmi. Naučenou 

dovednost musíme posilovat v přirozeném prostředí. Přirozené pochvaly podporují 

generalizaci a udržují naučené dovednosti v průběhu času.  
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1.7.4. Pobízení 

„Pobídkou nazýváme jakoukoli dopomoc, která provází instrukci s cílem podpořit 

žádoucí reakci. I když chceme, aby pobídka byla co nejméně nápadná, aby se zvýšila 

nezávislost dítěte, je pobízení při výuce velmi účinné.“ (Richman, 2006, s. 22) 

 

Verbální pobídky 

Verbální pobídky je velmi náročné odstranit. Dítě s mentální retardací se často 

stanou na pobídkách závislými, spoléhají na ně jako na vodítko, jaká další aktivita bude 

následovat. Z tohoto důvodu je vhodné používat verbální pobídky pouze k posílení 

instrukce. (Schopler, Reichler, Lansingová, 1998) 

 

Fyzické pobídky 

Při fyzických pobídkách je dítě vedeno ke splnění úkolu pomocí fyzického 

kontaktu. Jedná se o vedení ruky, poklepání na rameno apod. I když se může zdát, že 

tento typ pobídky je nejvíce rušivý, dá se nejlépe eliminovat. Může se využít pro 

jakýkoli úkol, například pro oblékání, používání toalety, prostírání stolu apod. 

(Schopler, Reichler, Lansingová, 1998)  

Richman (2006) uvádí způsoby eliminace fyzické pobídky: 

- Jakmile vidíme, že dítě úkol chápe, uvolníme stisk ruky, která ruku dítěte vede. 

Fyzické vedení používáme jen v případě, že si dítě neví rady. 

- Časem bude dítě potřebovat pouze vedení zápěstím směrem k materiálům 

- Později bude dítě pracovat natolik samostatně, že stačí poklepání na rameno, 

aby si uvědomilo, že má v práci pokračovat 

- Nakonec fyzickou dopomoc zcela eliminujeme a dítě pracuje samostatně. 

 

Vizuální pobídky 

Vizuální pobídky jsou nápisy nebo obrázky, které znázorňují pokyny. Například 

obrázek toalety podáme dítěti ve chvíli, kdy má toaletu použít. Tak máme větší jistotu, 

že náš pokyn nezapomene v půli cesty. Vizuální pobídka je nástroj, který pomůže dítěti 

pochopit a správně reagovat na instrukce. (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009)  
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Poziční (situační) pobídka 

Tato pobídka je podobná pobídce vizuální. Postavení určitého předmětu slouží jako 

vizuální klíč. Například plný odpadkový koš postavený u dveří slouží jako pobídka, 

která připomene dítěti, že má odpadkový koš vynést. (Jelínková, Krivošíková, 

Šajtarová, 2009) 

 

Modelování/gesta 

Modelování znamená, že děláme přesně to, co si přejeme, aby krok za krokem 

udělalo dítě. Dítě nás pozoruje a učí se napodobováním. Na druhé straně gesta zahrnují 

ukazování a výrazy obličeje. Je velmi obtížné je eliminovat a často je používáme 

neúmyslně. Obecně používaná gesta jsou například mávání rukou, gesta naznačující 

„Pojď sem“ nebo prst na ústech značící „Buď tiše“. (Richman, 2006) 

 

1.7.5. Tvarování 

Schopler, Reichler, Lansingová (1998) a Richman (2006) se shodují na tom, že 

tvarování je technika, která je používána k nácviku chování, které dítě neovládá a které 

je pro dítě obtížné naučit se jako jeden celek. Žádané chování se tvarováním učí tak, že 

odměňujeme postupné přibližování tvarovanému chování. Každé přiblížení, jakmile je 

zvládnuto, je rozšířeno, až dítě postupně zvládne chování jako celek. 

Richman (2006) uvádí příklad tvarování: 

- Krok 1: Jana je odměněna, že vydala zvuk „mm“ 

- Krok 2: Jana je odměněna, že řekla „ma“ 

- Krok 3: Jana je odměněna, že řekla „mam“ 

- Krok 4: Jana je odměněna, že řekla „mama“ 

Nelze očekávat, že Jana řekne „mama“ hned na poprvé. Bylo by to nad její 

možnosti. A verbální dovednosti. Kdybychom to na ní přece je vyžadovali, nebyla by 

schopná úkol splnit a byla by frustrovaná. Výuka pomocí postupného přibližování a 

tvarování, dovolí Janě, aby byla úspěšná, získala odměnu a učila se svým vlastním 

tempem. (Richman, 2006)  
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1.7.6. Řetězení 

Řetězení je metoda, kdy žádané chování rozdělíme na jednotlivé komponenty a ty 

pak nacvičujeme postupně každou zvlášť. Tímto způsobem dítě přirozeně navazuje na 

své zvládnuté dovednosti. (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009) 

 

Přímé řetězení 

Přímé řetězení je metoda, kdy začínáme s nácvikem prvního kroku učení 

dovednosti a postupně přidáváme kroky další až do zvládnutí celé operace. Jestliže u 

nějakého nácviku využíváme řetězení, je-li to nutné, podporujeme každý krok fyzickou 

pobídkou abychom zvyšovali samostatnost. (Richman, 2006, Schopler, Reichler, 

Lansingová, 1998) 

 Například učíme dítě připravit si toust: 

1. Polož toustový chleba na talíř 

2. Polož na chleba plátek šunky 

3. Potři šunku kečupem 

4. Polož na kečup plátek sýra 

5. Polož na sýr vajíčko 

6. Polož druhá krajíc toustového chleba na obložený krajíc a sněz ho 

Jednotlivé operace se dítě učí v takovém pořadí, jak jsou jednotlivé činnosti za 

sebou. Začínáme s výukou bodu 1. Když ho dítě bezpečně zvládne, pokračujeme 

nácvikem bodů 1 a2. Když dítě zvládne úkony obou bodů jako řetěz, přistoupíme 

k nácviku bodů 1, 2 a 3. Stejným způsobem pokračujeme, až dítě umí připravit toust 

samostatně. (Richman, 2006) 

 

Zpětné řetězení 

Zpětné řetězení je technika, kdy výuku jednotlivých komponentů začínáme od 

posledního kroku a pokračujeme směrem k prvnímu kroku. Dává to možnost odměnit 

dítě rychleji, což působí jako posilovací podnět. Na první pohled se může zdát, že 

zpětné řetězení je složitější než přímé řetězení, ale na učení je snazší. Ve zpětném 

řetězení dítě zpočátku udělá poslední krok. Když je poslední krok splněn, úkol je 

dokončen, pro dítě je tedy cíl snažení jasný a úkol je tak funkční. Dítě se v tomto případě 

naučí poslední krok a vidí, že připravilo toust. Posilování je přirozené, dítě toust sní. 

(Richman, 2006, Schopler, Reichler, Lansingová, 1998)  
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2. Vlastní zpracování 

Součástí vlastní práce je kazuistika 8leté Šárky a vzdělávací plán zaměřený na 

nácvik sebeobslužných činností. 

Cílem praktické části bakalářské práce bude vytvoření efektivního vzdělávacího 

plánu zaměřeného na sebeobsluhu, který bude obsahovat jak výstupy pro nácvik 

sebeobslužných činností, tak i konkrétní postupy potřebné pro jejich plnění. Vzdělávací 

plán bude probíhat po celý školní rok. Celý vzdělávací plán je závislý na pokrocích, 

jakých bude Šárka dosahovat. Tempo, jakým se bude plán plnit, záleží tedy na rychlosti, 

jakou se bude Šárka učit novým dovednostem.  

Všechny aspekty ADL se budou trénovat souběžně. Nejvhodnější dobou pro nácvik 

jednotlivých sebeobslužných činností je jejich přirozený čas, tedy stravování se bude 

nacvičovat v době oběda, či svačiny, oblékání zas před odchodem na vycházku, či domů 

apod.  

 

2.1. Kazuistika 

Šárka, 8 let 

Osobní anamnéza: 

Šárka se narodila jako chtěné dítě. Porod proběhl předčasně v 32. týdnu, nízká 

porodní hmotnost dítěte. V dětství diagnostikována středně těžká mentální retardace. 

Šárka neprodělala žádná vážnější onemocnění ani neutrpěla žádné úrazy. 

V předškolním věku byla Šárka velice plačtivá, konfliktní, těžko si zvykala na 

změny, měla nepravidelný denní režim a neklidný spánek. Při nástupu do školy se u ní 

vyskytla nadměrná mrzutost, odmítala spolupracovat jak s pedagogem, tak 

s kolektivem. Z důvodu častých a nezvládnutých emocionálních výkyvů byla v raném 

dětství opakovaně v péči dětského psychologa. 

Šárka velice špatně mluví, slova nedávají smysl, používá kombinaci slabik a 

různých zvuků, přesvědčená o tom, že to, co říká je srozumitelné. Pokud sama neukáže 

na to, co by potřebovala, či chtěla, je velice složité ji vyhovět či pomoci, následuje vztek 

střídaný se zoufalstvím, protože jí není rozumět. 

Rodinná anamnéza: 

Šárka má dva starší sourozence – vlastní sestru Milenu (*1995) a nevlastního bratra 

Romana (*2006). Vztahy uvnitř rodiny jsou problematické. Otec byl přítomen v rodině  
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 do 4 let věku nejmladšího dítěte. Manželství rodičů bylo značně konfliktní. Otec 

matku často v přítomnosti dětí slovně i fyzicky napadal. Konflikty řešila policie.  

V roce 2014 zatkla otce policie za ublížení na zdraví a v současné době je uvězněn 

ve státní věznici. 

V roce 2015 byla matka hospitalizovaná v psychiatrické léčebně, kde se nachází i 

v současné době. 

O děti se stará babička (z matčiny strany) – usiluje o soudní zákaz přiblížení pro 

otce. 

Děti společně s babičkou žijí v malém bytě v centru Kladna. Babička má dvě 

zaměstnání, takže výchovnou roli v rodině hraje především nejstarší sestra Milena, 

která v současné době studuje vysokou školu. Roman se hlásí na učiliště a pracuje o 

víkendy v autoopravně, aby pomohl v domácnosti. Na nejmladší Šárku proto moc času 

nezbývá. Často ji ze školy vyzvedávají asistenti, protože není nikdo jiný, kdo by ji 

vyzvedl.  

Sociální anamnéza: 

Šárka je velice společenská slečna, má ovšem tendenci být panovačná a rozkazovat 

ostatním dětem. V případě, že se hra nebo situace nevyvíjí dle jejích představ, začne 

ubližovat sama sobě, aby na sebe přitáhla pozornost. Další její vzdor spočívá ve 

vykonávání potřeb uprostřed chodby, třídy, či jídelny. Sebeobslužné činnosti zvládá 

velice špatně. Obléká jí babička, případně asistent, který pro ni přijde do školy. Když 

je po ní vyžadováno, aby se oblékla sama, předchází vykonání této činnosti agresivní 

reakce, kdy sama sebe udeří do hlavy nejbližším předmětem a spustí brek. V závěru 

situace se ale zvládne sama, s dopomocí obléknout. Při nástupu do základní školy, jedla 

Šárka pouze rukama. 

Závěr: 

Šárka dochází do speciální základní školy, třídu spolu se Šárkou navštěvuje dalších 

6 dětí se středně těžkou mentální retardací. V této třídě pracuji jako pedagog, 

k dispozici mám asistenta pedagoga a vychovatelku, které společně se mnou zajišťují 

chod třídy. 

Agresi, kterou Šárka projevuje svůj nesouhlas, se učitelům daří tlumit. Šárka se učí 

řešit konflikty a nedorozumění jinými cestami, aby nedocházelo k sebepoškozování či 

případné agresi vůči jiným dětem.   
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2.2. Vzdělávací plán zaměřený na sebeobsluhu 

V této kapitole vytvořím individuální vzdělávací plán zaměřený na sebeobsluhu pro 

konkrétní žákyni. V kapitole výše jsem uvedla kazuistiku Šárky na základě které, 

vypracuji vhodný plán nácviku sebeobslužných činností. 

Ráda bych poukázala na to, že nácvik všech sebeobslužných činností je běh na 

dlouho trať, počítá se každé malé vítězství, protože každý malý krůček kupředu Šárku 

přiblíží k tomu, že bude jednou v budoucnu schopna většinu těchto činnosti zvládat 

sama, což je konečným cílem snažení. 

Základem tohoto konkrétního nácviku sebeobslužných činností je komunikační 

nástěnka, či kniha, ve které jsou vyobrazené všechny základní činnosti spojené se 

sebeobsluhou.  

Šárka má ve třídě k dispozici komunikační nástěnku i knihu. Na nástěnce má 

vyobrazený denní rozvrh, aby se mohla efektivně orientovat v čase, který tráví ve škole. 

Na nástěnce jsou vyvěšené i kartičky zobrazující základní činnosti spojené se 

sebeobsluhou. 

Ukázka komunikačních kartiček, které Šárka používá pro sebeobsluhu (původně 

jsou piktogramy převzaty z internetu): 

- Toaleta 

 

- Mytí rukou 
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- Čištění zubů 

 

- Stravování (oběd i svačina) 

 

 

- Oblékání 

 

- Nakupování 
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Šárka má ve škole k dispozici i komunikační knihu, kterou nosí s sebou domů. 

Pomocí této knihy se Šárka učí komunikovat, sdělovat své potřeby i přání. Kniha je 

prostředek k funkční komunikaci mezi Šárkou a jejím okolím.  

Jedním z cílů je naučit Šárku samostatně oznámit svou potřebu nebo požádat o 

pomoc při jejím vykonávání. 

Při nácviku sebeobsluhy je třeba postupovat dle jednotlivých kroků, které jsou jasně 

dané a přehledné. Pro správnou představu je vhodné žákovi vytvořit názorný obrázkový 

postup jednotlivých sebeobslužných činností. Při vykonávání činnosti samotné je 

dobré, když má žák tento postup před sebou, jako pomůcku, která vhodně doplní slovní 

pomoc ze strany pečující osoby.  

 

2.2.1. Používání toalety 

Šárka vykonává svou potřebu tam, kde se zrovna nachází. Nehledě na to, zda je na 

veřejném místě nebo v soukromí domova či školy. Šárka si zvládne sama sundat 

kalhoty i spodní prádlo a po vykonání potřeby si ho opět natáhnout. Nedělá rozdíl mezi 

potřebou na malou či na velkou. Nepoužívá toaletní papír ani žádný kapesník, tudíž 

v případě, kdy Šárka svou potřebu vykoná nezpozorována dohlížející osobou, má 

spodní prádlo a mnohdy i kalhoty zašpiněné od výkalů. 

Struktura nácviku použití toalety: 

- Určit konkrétní slovo pro vykonání potřeby (určí učitel, či rodič) 

- Vytvořit komunikační kartičku s piktogramem toalety (vytvoří učitel) 

- Nastavit pravidelnost návštěv toalety (nastaví učitel) 

- Vypozorovat známky naznačení potřeby – včasná reakce (podílí se učitel a 

rodič) 

- Efektivní svléknutí oděvu (vykoná Šárka) 

- Vysazení na toaletní mísu (vykoná Šárka) 

- Nácvik dostatečně dlouhého časového intervalu na toaletě (vykoná Šárka) 

- Správné použití toaletního papíru (vykoná Šárka) 

- Opětovné obléknutí oděvu (vykoná Šárka) 

- Spláchnutí toalety (vykoná Šárka) 

- Uklizení komunikační kartičky (vykoná Šárka) 

- Pochvala (zajistí učitel)  
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Při nácviku použití toalety je zásadní určit jedno slovo spojené s použitím toalety, 

které bude Šárčino okolí používat vždy, když s ní bude o této činnosti hovořit. Je dobré 

určit jedno slovo, které bude používat celé okolí, usnadní to tak Šárce orientaci 

v probíhající konverzaci, kdy nebude mít možnost použít svou komunikační kartičku či 

knihu. 

Ze začátku nácviku není nutné rozlišovat potřebu na malou a velkou. Cílem je 

úspěšné vykonání kterékoli z těchto dvou potřeb do záchodové mísy, a ne mimo ni. 

Důležitým krokem je pravidelnost návštěv toalety. Pravidelnými návštěvami toalety 

si nervová soustava dítěte ukotví čas nácviku toalety s vykonáváním potřeby a tím se 

vytvoří podmíněný reflex. 

Četnost návštěv bych rozdělila dle denního rozvrhu a prováděných činností.  

- Ráno, při příchodu do třídy, si Šárka uloží své věci na své pracovní místo a 

následně bude asistentem pedagoga, či pedagogem samotným vedena ke své 

komunikační nástěnce, kde vezme kartičku s piktogramem toalety. Následně 

společně odchází na toaletu, kde má Šárka možnost vykonat svou potřebu. 

- dalším časovým úsekem je každá přestávka, kdy je Šárka tázána verbálně a 

s pomocí komunikační kartičky, zda potřebuje na toaletu.  

- vhodným časovým úsekem může být doba po svačině  

- před odchodem na oběd a po obědě  

- vhodná může být doba před vycházkou  

- před odchodem domů či do školní družiny. 

V první řadě je důležité vypozorovat známky toho, že Šárka potřebuje na toaletu. 

Častými známkami je změna výrazu obličeje, kdy se Šárka začne mračit a špulit rty. 

Dalším znakem blížící se potřeby je to, že se žákyně ztiší a stáhne se do ústraní, většinou 

přeruší současnou činnost a stoupne si do rohu místnosti, ve které se právě nachází. 

Toto by měl být signál pro pečující osobu, aby Šárce přinesla komunikační kartičku 

s vyobrazením toalety a doprovodila ji k toaletní míse.  

Ideálním pokrokem, v této části procesu by bylo, aby Šárka došla ke své 

komunikační nástěnce a sama si vzala do ruky komunikační kartičku s vyobrazenou 

toaletou, čímž by pečující osobě dala jasně najevo svůj záměr. 

Při příchodu na toaletu dostane Šárka prostor pro stažení oděvu a spodního prádla. 

Ze začátku bude potřeba mírné dopomoci, aby nedocházelo k ušpinění spodního prádla. 

Ze začátku nácviku, doprovod tedy před vysazením na záchodovou mísu zkontroluje, 

zda má Šárka stažený oděv dostatečně nízko.  
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Dalším bodem, v účelném vykonání potřeby na toaletě, je úspěšné vysazení na 

toaletní mísu.  

Šárka netrpí strachem z toalety, proto není nutné tento strach odbourat. Problémem 

není ani včasné svléknutí oděvu, nýbrž vykonání potřeby do toaletní mísy, nikoli mimo 

ni. 

Zásadním bodem nácviku použití toalety je, aby Šárka vydržela na toaletě sedět po 

celou dobu konání potřeby. Aby se nezvedala před ukončením činnosti, či během ní. 

Toho se dá dosáhnout několika způsoby, kdy se pozornost Šárky upoutá na dostatečně 

dlouhou dobu. 

- Šárku lze zabavit zajímavými předměty či hračkami 

- Je možné zvolit nějakou básničku, říkanku, či krátkou písničku, kterou bude 

pečující osoba zpívat při konání potřeby. Ze začátku nácviku, kdy se pedagog 

pohybuje v přímé blízkosti Šárky při sezení na toaletě, může tuto říkanku 

doplnit drobnými prvky jako je tleskání, luskání prsty, různým ukazováním či 

grimasami. V pozdější fázi, kdy bude Šárka již schopna sedět na toaletě 

samostatně bez účasti pedagoga, může pedagog tuto básničku říkat i za 

zavřenými dveřmi, říkanka bude spojená s konanou činností a může Šárce 

ulehčit celý průběh použití toalety. 

 Bude nutné Šárku naučit správnému použití toaletního papíru. V ideálním 

případě by ji tuto činnost měla zvládnout naučit, nebo alespoň nastínit rodina, v tomto 

případě babička či starší sestra. Protože se jedná o velmi citlivou část nácviku. Úkolem 

pedagoga by proto mělo být pouze dohlédnout na množství papíru, který Šárka použije, 

aby nepoužila buď velmi malé nebo naopak zbytečně velké množství toaletního papíru.  

Může se bohužel stát, že ji tuto činnost v domácím prostředí nezvládnou naučit, 

potom bude asistent pedagoga či pedagog sám nucen Šárce použití papíru ukázat. 

Ukázat jí, jak toaletní papír smotat a pomoci jí při utírání. Tuto dopomoc je vhodné 

eliminovat co nejdříve, aby nebylo nenarušeno soukromí jejího těla. 

Po úspěšném procesu vysazení na toaletu, vykonáním potřeby a správném a 

efektivním použití toaletního papíru, přichází na řadu opětovné obléknutí oděvu. Tuto 

činnost Šárka zvládá jen s drobnými obtížemi, proto bude úkolem pedagoga pouze 

zkontrolovat, případně opravit drobný nedostatek při úpravě oblečení. 

Poslední částí použití toalety je nácvik spláchnutí. Tato činnost uzavírá nácvik 

použití toalety. Po každém použití toalety pedagog upozorní Šárku na spláchnutí, neboť 

tím označuje konec prováděné činnosti.   
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Závěrečným krokem je navrácení komunikační kartičky zpět na nástěnku a slovní 

či jiná pochvala. 

Zvláštní místo při nácviku sebeobslužných činností, a to nejen při použití toalety, 

má pochvala. Vždy, když Šárka úspěšně zvládne jakýkoli krok nácviku je vhodné ji 

pochválit, dát ji najevo jistý druh uznání.  

V některých případech lze zvolit i jistý druh odměny v podobě nějaké sladkosti, 

hračky nebo například zapůjčení iPadu, či jiné věci, ke které má Šárka jen omezený 

přístup a ráda s ní pracuje. Důležité však je, aby odměna nebyla jedinou motivací pro 

úspěšný nácvik. Cílem je, ukotvit vědomí správného nácviku sebeobslužných činností 

i bez věcné odměny. Odměna by tedy měla být spíš zpestřením nácviku než jeho 

jedinou motivací. 

 

2.2.2. Mytí rukou 

Tato podkapitola mírně navazuje na podkapitolu předešlou. Kdy jsem uvedla, že 

posledním krokem při nácviku použití toalety je spláchnutí, které ukončí celou činnost. 

Je důležité žákovi vštípit, že po použití toalety vždy následuje mytí rukou, jakožto 

navazující činnost. 

Použití toalety samozřejmě není jedinou situací vhodnou pro mytí rukou. Žákovi by 

měli být vštípeny základní situace, kdy je tento hygienický úkon vhodný provést a trvat 

na jeho dodržování. 

- Po použití toalety 

- Před zahájením stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) 

- Po ukončení stravování 

- Po návratu z vycházky  

- Po práci s výtvarným materiálem 

 

Struktura nácviku mytí rukou 

- Vytvořit komunikační kartičku (vytvoří učitel) 

- Vytvořit vizuální návod (vytvoří učitel) 

- Vyhrnout rukávy (vykoná Šárka) 

- Pustit vodu (vykoná Šárka) 

- Namočit ruce (vykoná Šárka) 

- Použít mýdlo-tekuté či tuhé (vykoná Šárka)   
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- Opláchnout ruce (vykoná Šárka) 

- Vypnout vodu (vykoná Šárka) 

- Utřít ruce (vykoná Šárka) 

- Stáhnout rukávy (vykoná Šárka) 

- Uklidit komunikační kartičku (vykoná Šárka) 

- Pochvala (zajistí učitel) 

Vhodným prostorem, pro komunikační kartičku s piktogramem mytí rukou, je 

kromě komunikační nástěnky ještě místo v koupelně. V případě, kdy bude tato činnost 

navazovat na použití toalety by bylo neefektivní běhat pro kartičku do třídy k nástěnce, 

protože by to narušilo posloupnost těchto dvou činností. Stejně matoucí by byla pro 

Šárku i situace, kdy by při odchodu na toaletu odnášela z komunikační nástěnky dvě 

kartičky, a to tu s piktogramem toalety i s piktogramem mytí rukou, narušovalo by to 

jasnou návaznost těchto dvou činností. Vhodným místem je proto prostor nad 

umyvadlem, kde může být současně umístěn i vizuální návod s postupem mytí rukou, 

který usnadní orientaci v posloupnosti konkrétních bodů, při této činnosti. 

Při začátku nácviku mytí rukou je vhodné, aby se v koupelně nacházela pouze Šárka 

a pedagog. Aby měla Šárka na celý proces dost času a nebyla rozptylována okolím. 

Postupem času by bylo efektivní Šárku zapojit do kolektivního procesu, kdy je celá 

třída, popřípadě menší skupinka poslána do koupelny, aby si, například před svačinou, 

umyla ruce. 

V začátku nácviku lze využít formu nápodoby činnosti, kdy mytí rukou Šárce ukáže 

pedagog na svých vlastních rukou. Činnost provádí pomalu, každý jednotlivý krok 

oddělí krátkou pauzou a všechny kroky doprovází slovním vedením:“ Teď si vyhrnu 

rukávy, abych je neměla mokré, pomalu pustím kohoutek a namočím si ruce pod 

proudem vody, …“. Šárka pozoruje celý postup a následně se přistoupí k dopomoci 

jejího procesu mytí rukou. 

Prvním krokem je vyhrnutí rukávů. Na začátku nácviku lze Šárce nabídnout 

dopomoc při vytahováním rukávů. Záleží hodně na druhu oděvu. V případě, že má 

Šárka triko s krátkým rukávem, může pro ni být matoucí fakt, že nemá co vytahovat. 

Může nastat jistý druh paniky, či agrese vůči pečující osobě. Je proto důležité zachovat 

klid, udržet klidný tón hlasu a Šárce vysvětlit, že v tomto případě si nemusí rukávy 

vytahovat, protože svým způsobem vytažené již jsou.  

Tento problémem může nastat při začátku nácviku. Doporučila bych proto, aby se 

při začátcích nácviku oděv Šárce střídal, aby jednou při mytí rukou měla triko s krátkým   
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rukávem a podruhé triko s dlouhým rukávem. Když si na tento proměnný fakt Šárka 

zvykne hned ze začátku, předejde se tak nepříjemným situacím na veřejných místech a 

agresí vůči ostatním dětem. 

Dalším bodem nácviku je puštění kohoutku. Stěžejním cílem tohoto bodu nácviku 

je, aby Šárka pustila dostatečný proud vody. Žáci často pouští kohoutek naplno, což 

samozřejmě způsobí, že je mokrý nejen žák, ale i podlaha a všechno okolo. V začátcích 

nácviku proto kohoutek pouští pečující osoba, tak aby Šárka měla možnost vypozorovat 

jaký proud vody je ideální.  

V pozdější fázi nácviku nechá pedagog Šárku, aby kohoutek pustila sama, v případě 

velkého proudu, kohoutek utáhne, v případě nedostatečného proudu, kohoutek povolí.  

V závěrečné fázi nácviku tohoto bodu se pečující osoba snaží Šárku vést pouze 

verbální formou tak, aby sama upravila proud vody na základě slovních instrukcí. 

Následuje namočení rukou a použití mýdla. V této fázi bych doporučila rozmanitost 

mýdel v tom smyslu, aby Šárka uměla použít jak tuhé, tak tekuté mýdlo. V případě 

tekutého mýdla může při začátku nácviku Šárce nadávkovat mýdlo pedagog. 

V pozdější fázi nácviku Šárka dávkuje mýdlo samostatně. V případě tuhého mýdla, ze 

začátku pečující osoba vede Šárčiny ruce při mydlení, postupně se snaží fyzickou 

dopomoc eliminovat. 

Při mydlení a oplachování rukou lze využít krátké říkanky, která Šárku může vést 

správným postupem. Aby ruce namydlila všude a následně zvládla všechno mýdlo 

z rukou opláchnout. 

 

„Šmidli mydli – já se mydlím. 

Koukni, slečno! Koukej, kluku! 

Už mám čistou pravou ruku. 

 

Šmidli mydli – já se mydlím. 

Koukni mámo! Koukej, táto! 

Venku bylo zase bláto. 

 

Šmidli mydli – já se mydlím. 

Koukni, slečno! Koukni, kluku! 

Už mám čistou levou ruku.  
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Jedna ruka, druhá ruka – cákaly jak v rybníku. 

Mydlily se, umyly se – a teď skončí v ručníku.“ 

 

Posledními body nácviku mytí rukou jsou vypnutí kohoutku a utření rukou. Je 

důležité zkontrolovat, zda Šárka zavře kohoutek dostatečně, aby neplýtvala vodou.  

Šárka, stejně jako ostatní děti z kolektivu třídy, má jasně dané své místo v koupelně 

pro ručník. Poté co Šárka úspěšně vypne kohoutek, ji pedagog vede k jejímu místu, kde 

má ručník. V pozdějších fázích nácviku, by již měla Šárka svůj ručník úspěšně najít 

sama. Místo pro ručník je vhodné označit stejnou značkou, jakou má Šárka označené 

své pracovní místo ve třídě, své místo v šatně i své pomůcky. Tato značka ji usnadní 

orientaci v tom, který ručník je její.  

Když si Šárka osuší ruce do sucha, stáhne si rukávy, v případě, kdy si s sebou ze 

třídy přinesla komunikační kartičku s piktogramem mytí rukou, si ji opět uklidí na 

komunikační nástěnku. V úplném závěru Šárku pedagog pochválí. 

 

2.2.3. Čištění zubů 

Při začátku nácviku je třeba dát Šárce prostor pro to, aby kartáček prozkoumala. 

Nemusí s ním nutně hned zuby čistit, stačí když ho vloží do úst a prozkoumá ho. 

Přestože při začátku nácviku nemusí kartáček splňovat svou funkčnost, je vhodné, aby 

tuto činnost prováděla vždy nad umyvadlem v koupelně, a to i v situaci, kdy se Šárka 

bude s kartáčkem teprve seznamovat. Šárka si tímto krokem účelně spojí místo 

s činností. 

 

Struktura nácviku čistění zubů: 

- Vytvořit komunikační kartičku (vytvoří učitel) 

- Namočit kartáček pod vodou (vykoná Šárka) 

- Otevřít zubní pastu (vykoná Šárka) 

- Nanést zubní pastu na kartáček (vykoná Šárka) 

- Zavřít zubní pastu (vykoná Šárka) 

- Vložit kartáček do úst (vykoná Šárka) 

- Vyčistit zuby (vykoná Šárka) 

- Vypláchnout ústa (vykoná Šárka) 

- Utřít ústa (vykoná Šárka)  
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- Uklidit komunikační kartičku (vykoná Šárka) 

- Pochvala (provede učitel) 

 

Během nácviku čištění zubů je vhodné využít vizuální postup, který může být 

umístěn nad umyvadlo, aby Šárce ulehčil orientaci v jednotlivých bodech procesu. 

Když se Šárka dostatečně seznámí s kartáčkem a nebude mít žádný problém s jeho 

umístěním do úst, lze začít s nácvikem samotným. 

Šárka by měla být schopna uchopit kartáček do jedné ruky a druhou rukou pustit 

optimální proud vody a namočit kartáček. V tomto bodě je třeba postupovat stejně jako 

v předchozí kapitole, kdy byl proud vody upravován pečující osobou pouze verbálními 

pokyny. 

Po úspěšném namočení kartáčku přichází na řadu otevření zubní pasty, nanesení 

malého množství na zubní kartáček a opětovné zavření zubní pasty. V tomto bodě 

nácviku je vhodné zkoušet různé druhy pasty, aby se Šárka seznámila s různými druhy 

otevírání. Jedná se o práci, kdy je nutné dobře ovládat jemnou motoriku, a to hlavně 

v případě pasty, která má šroubovací otevírání.  

Šroubování může Šárka trénovat i v jiných situacích a jiných činnostech než jen při 

čištění zubů. Šárka může kupříkladu našroubovat a opětovně vyšroubovat plastikovou 

matici na šroub, což je jedna z pomůcek, využívaných při procvičování jemné 

motoriky. Tato pomůcka má několik velikostí, čím menší, tím je samozřejmě úkon 

složitější.  

Ze začátku nácviku čištění zubů, může Šárce pastu otevřít, nanést a opět zavřít 

pedagog, ale postupem času a dostatečným tréninkem lze dosáhnout plné samostatnosti. 

Následným krokem je vložení kartáčku do úst, a samotné čištění zubů. V první fázi 

nácviku bude nutné Šárce mírně vést ruku, aby se správně dostala ke všem zubům. 

Pečující osoba si může zuby čistit současně s Šárkou, aby měla Šárka možnost 

napodobit pohyby svého vzoru. 

V této fázi nácviku, doporučuji opět naučit se jednu krátkou říkanku, která zaprvé 

určí dobu, po kterou si Šárka bude chrup čistit a za druhé upoutá její pozornost, aby se 

účelně věnovala této činnosti. 

 

„Nasedáme! Odlétáme! 

Na kartáček pastu dáme! 

Éro letí do pusy, dělat v puse psí kusy.  
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Letí tam a zase zpět, 

prohlíží si zubní svět. 

Trojky, dvojky, jedničky 

špičáky i stoličky! 

Obkrouží je, zatočí se, 

vyletí ven, namočí se! 

 

Nasedáme! Odlétáme! 

Na kartáček vodu dáme! 

Vypláchneme pusinku, 

čistou máme papulku!“ 

 

Dobu, po kterou si má Šárka čistit chrup, je možné určit i pomocí jiných pomůcek. 

Může se využít kupříkladu kuchyňské minutky, která se nastaví ze začátku na krátký 

interval, který se bude postupně prodlužovat. Šárka se opakováním naučí, že ukončí 

činnost čištění zubů až ve chvíli, kdy zazvoní minutka. Další takovou pomůckou můžou 

být přesýpací hodiny. 

Pro efektivní vypláchnutí úst, doporučuji využít kelímek, který se naplní vodou. 

Šárka po čištění vyplivne zbylou pastu z úst a pomocí kelímku si ústa vypláchne. Ze 

začátku se může stát, že Šárka vodu spolkne, místo toho, aby ji vyplivla, je proto dobré 

i tuto činnost Šárce následně předvést. Celý proces je třeba doplnit verbálními pokyny. 

V poslední fázi Šárka uklidí svůj kartáček na stanovené místo a utře si ústa pomocí 

svého ručníku. Následně odchází z koupelny uklidit komunikační kartičku a její 

doprovod ji slovně pochválí.  

 

2.2.4. Stravování 

Šárka má obrovskou chuť k jídlu. Z domova je zvyklá, že má možnost si kdykoli 

vzít z kuchyně něco k jídlu. Ať už se jedná o sladké či slané, zdravé či nezdravé. Šárka 

nedělá v jídle rozdíl. Několikrát se jí doma stalo, že snědla potravinu i s kusem obalu, 

protože se ji samotné nepovedlo obal potraviny odstranit. V současné době Šárka umí 

použít lžíci při stolování, v případě, že se ji nedaří daný pokrm lžící nabrat, pomůže si 

rukama, nebo přímo ústy z talíře, umí se napít z hrníčku s pítkem.  
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Součásti nácviku stravování: 

- Nácvik správného sezení u stolu 

- Efektivní použití příboru – lžíce 

- Nácvik použití vidličky, popřípadě nože 

- Odstranění pítka z hrníčku, nácvik pití ze skleničky 

- Dodržování čistoty při jídle 

- Sklidit ze stolu 

- Uklidit své místo 

- Nácvik otevření, či oloupání potravin 

- Rozlišení jedlých a nejedlých potravin 

 

Při nácviku správného sezení u stolu je důležité jít Šárce příkladem. Za správné 

sezení u stolu se považuje situace, kdy si Šárka nepodpírá rukama hlavu, na židli sedí, 

nikoli klečí, soustředí se pouze na danou činnost a před sebou má věci spojené se 

stravováním. 

Šárka si ráda dělá při jídle pohodlí, často tedy nastává situace, kdy si rukama 

podpírá hlavu nebo si na stůl lehá celým trupem, popřípadě si kleká na židli, aby měla 

lepší přehled o tom, co může zkonzumovat. Doporučuji Šárce dát na židli podsedák či 

polštář dostatečně vysoký, aby neměla motivaci pro klečení na židli. Když bude 

dostatečně vysoko a uvidí dobře na stůl před sebou, nebude mít potřebu si klekat. 

V případě, kdy si Šárka podpírá bradu rukou, bude Šárka verbálně upozorněna na 

nevhodné chování, když zareaguje a ruku položí, dostane se jí slovní pochvaly, 

v opačném případě lze ruku s dopomocí vrátit zpět na stůl. Stejný postup platí i 

v případě, kdy si Šárka na stůl lehne celým trupem. 

Ve škole se pedagog dostane do dvou situací, kdy se Šárkou stoluje, a to dopolední 

svačina a oběd. Situace se mírně liší, a to hlavně tím, že při svačině Šárka nepoužívá 

příbor, maximálně kávovou lžíci, když má k dopolední svačině jogurt. A pak tím, že při 

svačině děti zůstávají ve třídě a svačí na svém pracovním místě, kdyžto na oběd chodí 

do jídelny, kde se v současnou dobu nacházejí i žáci z jiných tříd. 

Svačina bývá jednodušší, protože prostředí, ve kterém se Šárka stravuje je jí bližší 

než prostředí, kde obědvá. Nicméně ve třídě má více rušivých prvků, proto ji dělá 

problém u svačiny v klidu sedět. Ráda by si u jídla hrála, případně koukala na pohádku. 

V každé třídě se nachází interaktivní tabule, která je připojená k počítači a při relaxaci 

je zde dětem pouštěna hudba, či pohádka. Vhodným opatřením tedy je, aby při svačině  
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 byl počítač i tabule vypnutý, a to do chvíle, než dojedí všechny děti ze třídy, dobré 

je, aby na stole byli pouze věci spojené se stravováním a všechny ostatní pomůcky se 

před svačinou uklidili. 

 

 Svačinu můžeme rozdělit do jednotlivých bodů: 

- Připravit komunikační kartičku s piktogramem stravování (vytvoří pedagog) 

- Připravit tácek (provede Šárka) 

- Vyndat svačinu z batohu (provede Šárka) 

- Rozbalit, otevřít pokrm (provede Šárka) 

- Zkonzumovat jídlo (provede Šárka) 

- Roztřídit odpad (provede Šárka) 

- Uklidit svačinovou krabičku do batohu (provede Šárka) 

- Uklidit tácek (provede Šárka) 

- Uklidit své místo (provede Šárka) 

- Uklidit komunikační kartičku (provede Šárka) 

- Pochvala (vykoná pedagog) 

 

Když skončí vyučovací hodina, Šárka je vedena ke komunikační nástěnce, kde bere 

do rukou komunikační kartičku s piktogramem stravování. Tu si odloží na své místo a 

je slovně vedena k tomu, aby si připravila tácek a vyndala svačinu z batohu. Tato 

činnost Šárku těší, proto bývá často rychlejší, než stihnou být slovní pokyny pečující 

osoby. 

Ke svačině mývá Šárka převážně namazané pečivo se zeleninou či nějakou 

uzeninou. Tento pokrm se konzumuje pomocí rukou, což Šárce nedělá problém. 

Vhodné je dohlédnout na to, aby Šárka jedla nad táckem a nedrobila po celém stole. 

Při uklízení stolu lze využít motivaci hrou následovanou odměnou, kdy 

kontrolujeme jednotlivé kroky úklidu a žák, který splní všechny body, dostane drobnou 

sladkost. Žák musí mít uklizený tácek na správném místě, správně roztřízený zbylý 

odpad ze svačiny, zasunutou židli a utřený stůl. Šárka zvládá tyto kroky samostatně, 

pouze v případě utírání stolu, je třeba přinést jí již namočený a vyždímaný hard. 

 

Stejně jako svačinu, můžeme i oběd rozdělit do jednotlivých bodů: 

- Připravit komunikační kartičku s piktogramem stravování (Vytvoří pedagog) 

- V klidu dojít do jídelny (vykoná Šárka)  



58 

 

- Připravit si prostírání (vykoná Šárka) 

- Sníst polívku (vykoná Šárka) 

- Sníst hlavní jídlo (vykoná Šárka) 

- Sklidit nádobí ze stolu (vykoná Šárka) 

- Uklidit prostírání (vykoná Šárka) 

- Uklidit své místo (vykoná Šárka) 

- Uklidit komunikační kartičku (vykoná Šárka) 

- Pochvala (provede pedagog) 

 

Zásadním rozdílem mezi svačinou a obědem je fakt, že při obědě se Šárka stravuje 

v jídelně, kde se stravují v tutéž chvíli i jiné děti a další personál školy. Doporučuji 

proto, aby bylo Šárce uděleno, stálé místo, kde se bude stravovat pravidelně, aby 

nedocházelo k záchvatům paniky. Vhodné místo je někde na kraji jídelny, odkud bude 

mít Šárka dobrý přehled o celé místnosti, ale bude mít dostatek osobního prostoru. 

V této části nácviku stravování se zaměřím na konkrétní posuny ku předu ve 

stravování, nikoli na průběh samotný, protože se velice podobá stravování při svačině. 

 

Efektivní použití příboru – lžíce: 

Lžíci umí Šárka správně uchopit, problém nastává ve chvíli, kdy se jí podaří nabrat 

na lžíci pokrm. Koordinace oko ruka je u Šárky slabě narušena, proto se stává, že obsah 

lžíce neskončí v ústech, nýbrž zpět v talíři či na klíně. Aby se zabránilo ušpinění oděvu, 

lze využít látkové pleny, či bryndáku.  

Koordinaci oko ruka je vhodné trénovat i mimo stravování. Osvědčila se mi 

pohybová písnička „Hlava, ramena, kolena, palce“, kdy zvýšenou pozornost věnuji 

závěrečné části, kdy se žák dotýká různých částí obličeje. 

Při stravování je dobré, když pedagog obědvá spolu se Šárkou, má tak možnost jí 

názorně ukázat, jak správně manipulovat se lžící, ve chvíli, kdy se to Šárce nedaří. 

Když se Šárce nedaří dostat pokrm do úst pomocí lžíce, uchyluje se k použití rukou, 

polívku pije rovnou z talíře. V takové situaci je vhodné Šárku motivovat k tomu, aby to 

zkoušela znovu, lze se uchýlit k fyzické nápomoci, která se několikrát zopakuje a opět 

se přenechá Šárce prostor pro to, aby proces zkoušela sama. Je třeba mít klidný tón 

hlasu a velkou dávku trpělivosti.  
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Nácvik použití vidličky, popřípadě nože: 

V pokročilejších částí nácviku používání příboru je nutné Šárce ukázat, že kromě 

lžíce, může při konzumaci pevné stravy použít i vidličku. Na kousky nakrájené ji 

pedagog napichuje na vidličku a vkládá Šárce do úst, poté ji nechá, aby napichování 

soust a jeho následovné vkládání do úst zkoušela sama. Dobré je seznámit Šárku s tím, 

že vidlička má ostré konce, zabrání se tak nechtěnému poranění, které by mohlo další 

postup nácviku ztížit. V začátku nácviku použití vidličky nehraje hlavní roli úchop 

vidličky. Důležité je soustředit se na efektivní napíchnutí pokrmu a jeho následné 

vložení do úst. V pozdější fázi je možné korigovat správné držení vidličky, ovšem není 

to primární cíl nácviku.  

Cílem je usnadnit Šárce konzumaci pevné stravy, která při použití lžíce může 

snadno sklouznout zpět na talíř, což může vést k nepříjemným situacím. Napíchnout 

kus pokrmu na vidličku může být jednodušší než jej nabrat lžící. Lze využít i kombinace 

obou druhů příboru, tedy vidličky i lžíce, kdy Šárka drží v každé ruce jeden z nástrojů 

a pomáhá tak efektivnějšímu stravování.  

Použití nože v začátku nácviku se může úplně eliminovat tím, že celý pokrm nakrájí 

Šárce pečující osoba na talíři. V pozdějších fázích lze začít měkkými sousty, které se 

Šárka nejprve lžící pokusí rozpůlit. V závěrečné fázi je vhodné přejít k použití nože. 

Může se ovšem stát, že do této fáze se Šárka vůbec nedostane. 

 

Odstranění pítka z hrníčku, nácvik pití ze skleničky: 

Šárka v současné době pije pouze z hrníčku, který má pítko ve formě brčka. Cílem 

tohoto bodu nácviku je, aby se Šárka zvládla napít z klasického hrnečku či skleničky.  

V začátku nácviku doporučuji použít plastový kelímek, protože může nastat situace, 

kdy se Šárka lekne vody, která teče z otevřeného hrníčku, mírně se polije a upustí 

nádobu. Abych se zabránilo poranění ze střepů, či zbytečně hlučným vjemům 

z roztříštění, doporučuji použít plastikový kelímek. 

Šárce se nejprve vizuálně ukáže, jakým způsobem se nakloní nádoba, aby do úst 

tekla tekutina. Následně Šárce pedagog mírně přidržuje ruku, ve které nádobu drží, aby 

nevylila celý obsah na sebe. V této fázi nácviku taktéž doporučuji použití látkové pleny 

či bryndáku. Ve chvíli, kdy Šárka zvládá postupně naklánět nádobu s pitím, je možné 

opustit fyzickou nápomoc a pouze verbálně motivovat a chválit, případně utěšit ve 

chvíli, kdy se tekutina rozlije.   
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Součástí nácviku stravování může být i připravení jednoduchého pokrmu, jako je 

namazání pečiva sýrem, nakrájení některých potravin, oloupání ovoce či třeba složitější 

postup jako je uvaření jednoduchého pokrmu, jako je například pudink. Při nácviku 

jakékoli z výše uvedených činností je důležité dodržovat bezpečnost práce, abych se 

předešlo úrazům a zvolenou obtížnost úkonu je třeba volit dle Šárčiných motorických i 

psychických možností. 

 

2.2.5. Oblékání a svlékání 

U nácviku oblékání a svlékání považuji za důležité, spojit tuto činnost s navazující 

konkrétní činností, například: 

- obouvání bot trénovat ve chvíli, kdy se Šárka chystá ven  

- zouvání bot, když přijde z venku a přezouvá se do přezuvek.  

- oblékání bundy, čepice, mikiny a podobně teplého oblečení s odchodem na 

vycházku 

- převlékání kalhot a trika před tělesnou výchovou  

- oblékání ochranného oděvu před výtvarnou činností 

- a mnoho dalších příkladů. 

Dalším důležitým bodem v začátcích úspěšného nácviku oblékání a svlékání je 

vhodný oděv: 

- trika s dostatečně velkým otvorem pro hlavu  

- volnější kalhoty, které půjdou snadnější natáhnout 

- obuv se zapínáním na suchý či klasický zip  

- palcové rukavice  

- mikiny či svetry s dostatečně velkými knoflíky  

- a další 

Důležitým faktem při nácviku oblékání a svlékání je udělat si dostatečný čas na 

plnění těchto úkolů. S převlékáním začít v takovém předstihu, aby na Šárku nebyl 

vytvářen zbytečný nátlak.  

Když se třída chystá na vycházku, pedagog vyhradí dostatek času, aby Šárka měla 

možnost si oblékání vyzkoušet sama. Vyvarovat se situacím, kdy se bude pospíchat a 

Šárku oblékne pedagog. Mohlo by se stát, že se Šárka odmítne oblékat či svlékat sama, 

protože jednodušší cestou je, když ji oblékne pečující osoba. Zde se může nastat nárůst   
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agresivity. Je nutné ho řešit s klidem, protože vztek vyvolá pouze další vzdor a 

vzteklou reakci. 

Dalším, dle mého úsudku, důležitým bodem je určit vhodnou posloupnost oblékání 

a svlékání. V případě, kdy se v šatně Šárka chystá ven, je dobré začít s nazouváním 

obuvi a teprve následně oblékat další svršky. Zabrání se tak tomu, že Šárce bude horko 

a opotí se, což by mohlo vést k následnému prochladnutí na procházce. V opačném 

případě, kdy se z vycházky Šárka vrátí do šatny, začne proces svlékání svléknutím 

bundy a ostatních svršků a zutí obuvi nechá na závěr. 

Jednodušším postupem je svlékání oděvu. Začala bych proto trénováním této 

činnosti, která bude následována uklizením oděvu na správné místo (boty do botníku, 

bunda na věšák, převleční na tělocvik do tašky, či poličky atd.). Je vhodné začít 

jednoduššími částmi oblečení jako je čepice, či palcové rukavice, které lze snadno 

stáhnout. Pokračuje se bundou, kdy ze začátku Šárce asistuje pedagog, při rozepínání 

zipu, může přidržovat spodní část bundy, aby se zip nezasekával. Pečující osoba ukáže 

Šárce, že zipem lze pohybovat v obou směrech, jak nahoru, tak dolů a ponechá jí 

dostatečný prostor pro to, aby tento fakt prozkoumala. Následně ji přidržuje rukávy, 

aby z nich vyndala ruce. Při odbourávání fyzické dopomoci, si pečující osoba svléká 

bundu společně s Šárkou, čímž ji poskytne vizuální oporu. 

Nejtěžší částí oděvu je obuv, která je nejprve potřeba rozepnout a následně zout. Je 

nutné Šárku naučit, aby si boty zouvala pomocí rukou, nikoli sešlápnutím paty, aby 

nedocházelo ke zbytečnému poškozování obuvi. Tento krok se provádí zásadně v sedě, 

aby se předešlo poranění při ztrátě rovnováhy a následnému pádu. 

Při nácviku oblékání je možné do činnosti zapojit krátké hry či říkanky, které 

zpříjemní jednotlivé činnosti.  

Oblékání svršků, které se přetahují přes hlavu je dobré doplnit činnost hrou na 

schovávanou, kdy Šárka bude postupně hledat jednotlivé končetiny a hlavu:“ Bu, bu, 

bu, kdepak je tak ruka? Tady je! Hurá!“ a podobné věty.  

Při nasazování čepice, lze trénink provádět tím, že Šárka bude nejprve nasazovat a 

sundávat naši čepici pedagogovi, později trénuje nasazování čepice před zrcadlem, 

v závěru nácviku si již bude Šárka zkoušet nasadit čepici bez vizuální opory, v případě 

že se v tomto bodě nácviku nebude cítit jistá, je možné jí poskytnout aspoň drobnou 

vizuální oporu tím, že si bude čepici nasazovat společně s ní pedagog. 

Jedním z klíčových bodů nácviku oblékání je zapínání knoflíků. Tuto činnost, lze 

trénovat i mimo část oblékání. Existuje mnoho pomůcek, které tuto činnost podporují.   
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Zábavnou formou nácviku je oblékání panenek, do různých kabátků a šatiček, které 

mají rozepínání na knoflíky. Začíná se s většími knoflíky, aby šli dobře chytit do rukou, 

postupem času je možné tuto činnost ztížit zmenšením knoflíků. 

Při oblékání bundy, Šárce zprvu asistuje pečující osoba přidržením bundy, kdy její 

samostatnou činností je protáhnout ruce rukávy. Při zapínání zipu, nasadí pedagog 

jezdce a Šárku nechá, aby zip zapnula sama. V pozdější fázi nácviku, se Šárce ukáže, 

že při nasazování jezdce je potřeba použít obou rukou k dosáhnutí cíle. Jedná se o 

poměrně náročný úkon, který testuje jemnou motoriku. I tuto činnost lze trénovat mimo 

oblékání samotné, použitím různých pomůcek vhodných na nácvik jemné motoriky. 

Nazouvání obuvi se provádí vždy v sedě, stejně jako zouvání. Začne se tím, že se 

Šárce ukáže, jak co nejlépe botu otevřít, řádně rozepnout zip, aby se jí noha do boty 

snáze obouvala. V začátcích nácviku bych se vyvarovala obuvi se šněrováním na 

tkaničky. Vhodným zapínáním je tedy suchá zip či zip klasický. Pokud Šárka bude tyto 

dva druhy zapínání zvládat, je možné v pozdější fázi nácviku přejít k šněrování 

tkaniček. Tuto činnost bych zkoušela v prvé řadě na zuté, nikoli obuté botě, aby k ní 

měla Šárka dobrý přístup. Tento postup je možné samozřejmě trénovat i mimo šatnu 

například na různých přezuvkách či cvičkách. 

 

2.2.6. Nakupování 

Nakupování je součástí běžného života. Je proto zásadní, aby se tohoto procesu 

uměla Šárka alespoň zúčastnit. Jedná se o proces, kdy se během nácviku v reálném 

obchodě Šárka setká nejen s lidmi, které zná, ale s naprosto cizími osobami. Neznámé 

prostředí a neznámí lidé, stísněný prostor a zvýšený hluk mohou v Šárce vyvolávat 

záchvaty úzkosti, paniky či agrese. Je proto vhodné nácvik nakupování vyzkoušet 

nejprve v uměle vytvořeném prostředí obchodu a teprve při základním seznámením se 

s celým procesem, začít s nácvikem v reálném obchodě.  

 

Struktura nácviku nakupování: 

- Vytvořit komunikační kartičku s piktogramem nakupování (vytvoří učitel) 

- Seznámit se s penězi (provede pedagog společně se Šárkou) 

- Sepsat nákupní seznam (vykoná Šárka) 

- V obchodě vybrat vhodné potraviny dle seznamu (vykoná Šárka) 

- Vyložit nákup na pult (vykoná Šárka)  
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- Uložit nákup do připravené tašky (vykoná Šárka) 

- Zaplatit nákup (vykoná Šárka) 

- Pochvala (provede učitel) 

 

V následujících odstavcích se budu věnovat nácviku nakupování v reálném 

obchodě. 

Než se začne s nácvikem nakupování samotného, je vhodné seznámit Šárku 

s penězi. Nominální hodnota peněz v tomto případě není důležitá. V začátcích nácviku 

bude při placení v obchodě vždy přítomný pedagog či pečující osoba, tudíž pro Šárku 

nehraje nominální hodnota peněz roli. Cílem seznámení se s penězi je to, aby Šárka 

pochopila, že výměnou za peníze si může koupit věci z obchodu.  

Prvním bodem nácviku nakupování bude vytvoření nákupního seznamu. Dohodne-

li se pedagog s Šárkou, že si uvaří v hodině pracovního vyučování pudink, vyhledají 

společně v kuchařce či na internetu recept a potřebné ingredience. Na kus papíru 

pedagog s dopomocí Šárky vypíše potřebné suroviny. 

Následně pedagog vloží Šárce do peněženky odpovídající hotovost a společně 

odcházejí do obchodu. 

Považuji za důležité, aby se Šárka účastnila jak vyhledání potřebných ingrediencí, 

tak vložení peněz do peněženky. Vštípíme jí tak posloupnost těchto dvou činností a 

v případě, kdy bude Šárka schopná zvládnout proces nakupování jen s mírnou 

dopomocí, nebude na tyto dva kroky zapomínat, protože je bude mít pevně ukotvené. 

V začátcích nácviku procesu nakupování doporučuji vybrat menší obchod, nikoli 

supermarket, z důvodu menšího davu i hluku, v pozdějších fázích lze vyzkoušet změnit 

pravidelný obchod a vyzkoušet Šárčinu reakci na větší počet lidí. Tento postup je ovšem 

nutné provádět až ve chvíli, kdy má Šárka dobře ukotvené všechny body nakupování. 

Při vstupu do obchodu vždy pedagog bere košík, aby nakoupené zboží měla Šárka 

kam ukládat a mohla pohodlně zkontrolovat, zda podle seznamu nakoupila vše, co bylo 

potřeba.  

Než Šárka začne vkládat do košíku potřebné zboží je vhodné ji seznámit s celým 

prostředím obchodu. Ukázat ji, že obchod je rozdělen do několika částí a v každé 

jednotlivé části se nachází jiný tip zboží. Následně je možné začít s vyhledáváním 

konkrétních surovin. 

Ve chvíli, kdy má zboží v košíku, porovná ho Šárka se sepsaným seznamem, čímž 

zkontroluje, zda má všechno potřebné zboží. Následně přechází k pokladně, kde Šárka   
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vyloží dané zboží na pul. Po opětovném uložení nákupu do košíku, či do připravené 

tašky přichází na řadu placení. 

I ve chvílích, kdy bude při placení v obchodě přítomen doprovod je vhodné, aby 

s sebou měla Šárka jen přiměřené množství peněz, dle toho, co jde nakoupit. V situaci, 

kdy pak bude Šárka platit samostatně, bez asistence pedagoga, nebude nucena vybírat 

mezi velkým množstvím bankovek či mincí. Pouze předá prodavačce sumu, kterou má 

připravenou v peněžence a doprovod dohlédne na to, aby ji bylo správně vráceno a 

Šárka si vrácené peníze opět uklidila do peněženky. 

Po úspěšném zaplacení nákupu Šárku doprovod slovně pochválí za vykonanou 

činnost a společně se vrací zpět do školy. 

 

2.2.7. Závěr 

Nácvik ADL podle vytvořeného plánu probíhá od září 2019. Pokrok ve vykonávání 

sebeobslužných činností je znatelný. Šárka již nevykonává potřebu uprostřed místností, 

ale pouze na toaletě. Zatím však ne vždy do toaletní mísy. Při jídle používá samostatně 

lžíci. Samostatně si zvládne svléknout a obléknou některé části oděvu, jako je například 

čepice, rukavice, bunda, při oblékání kalhot, trika apod. vyžaduje mírnou dopomoc. 

Zvládne si svléknuté oblečení uklidit na své místo. Při čištění zubů zatím 

nespolupracuje, pouze samostatně vkládá kartáček do úst bez úmyslu vyčistit si zuby.  
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3. Závěr 

V bakalářské práci jsem objasnila problematiku nácviku sebeobslužných činností 

u dětí s mentální retardací. Vytvořila jsem vzdělávací plán, pro konkrétní dívku se 

středně těžkou mentální retardací na základě její kazuistiky. 

Nejdůležitějším zjištěním, při zpracování bakalářské práce, pro mě byl význam 

individuálního přístupu k potřebám dítěte. Dále jsem zjistila, že časové rozmezí 

jednoho školního roku, které sem určila pro plnění vzdělávacího plánu je nedostatečné. 

Nácvik je třeba provádět po delší časový úsek. 

Dalším pokračováním mé práce je uvedení vytvořeného dokumentu v praxi a 

aplikování zjištěných faktů a postupů při konkrétní práci s dětmi. Věřím, že vzdělávací 

plán bude možné v budoucnu využít v praxi při práci i s jinými dětmi, než je Šárka.  
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