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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá tvorbou Snoezelen místnosti, jejími charakteristikami  

a vlastnostmi. Blíže se věnuje tvorbě snoezelenu pro žáky s mentálním a kombinovaným 

postižením, kteří se vzdělávají na základních školách speciálních. Práce popisuje cílovou 

skupinu, definuje snoezelen metodu a popisuje její vznik a vývoj u nás a v zahraničí.  

Hlavním cílem práce je čtenáři přiblížit, jak místnosti vznikají, a co je zapotřebí vědět, než se 

rozhodne pustit do realizace snoezelen místnosti. Tyto informace práce čerpala především 

od speciálních pedagožek, které snoezeleny provozují v zařízeních, kde působí např. na 

školách. 

Diplomová práce se dotýká i tématu vzdělávání na speciálních školách, metod práce s těmito 

žáky a popisuje druhy expresivních terapií, terapií, bazální stimulaci a stimulaci smyslů. 

Práce též reflektuje kvalifikační kurz Snoezelen- MSE v teorii a praxi, který byl hlavním 

zdrojem. 

Výstupem práce je navržený model místnosti, popis vybavení a aktivity, které jsou vhodné 

pro práci se znevýhodněnými žáky.  

 

 

 

Abstract  

 

The thesis deals with the creation of Snoezelen room, its characteristics and properties. He is 

more closely involved with the creation of snoezelen for pupils with mental and combined 

disabilities who are trained in special primary schools. The work describes the target group, 

defines the snoezelen method and describes its origin and development in our country and 

abroad. 

The main goal of the thesis is to explain to the reader how the rooms are created and what it 

is necessary to know before deciding to launch the snoezelen room. This information was 

used mainly by special teachers who operate snoezelena in facilities where they work in 

schools. 
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The thesis also touches on the topic of education at special schools, methods of working 

with these pupils and describes types of expressive therapies, therapies, basal stimulation 

and sensory stimulation. 

The thesis also reflects the Snoezelen-MSE qualification course in theory and practice, which 

was the main source. 

The output of the thesis is a proposed room model, description of equipment and activities 

that are suitable for working with disadvantaged pupils. 
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1 Úvod 

 

Ve své diplomové práci se budu věnovat Snoezelen konceptu, realizaci modelu snoezelen 

místnosti a jejího využití pro žáky speciálních škol. Heterogenita žáků se znevýhodněním na 

speciálních školách je velice bohatá a můžeme se setkat s nejrůznějšími diagnózami. V této 

práci se zaměřím především na tvorbu snoezelenu pro žáky se středně těžkým a těžkým 

mentálním a kombinovaným postižením. Důkladněji popíši skupinu žáku s poruchou 

autistického spektra, jelikož jejich zastoupení ve speciálním školství je poměrně vysoké. 

Především nízko funkční autismus je podle některých dotazovaných speciálních pedagožek 

na speciálních školách značně zastoupen. Samozřejmě navržený model bude sestaven tak, 

aby byl funkční pro každého žáka, který dochází na základní speciální školu. 

 

Nejprve se práce bude věnovat samotné definici vybrané cílové skupiny, tj. žáci s mentálním 

postižením, blíže pak porucha autistického spektra, a žáci s kombinovaným postižením. 

Důležité je alespoň lehce se zmínit, kde v kurikulárních dokumentech se řeší vzdělávání 

těchto žáků. Přes metody vzdělávání se teprve dostaneme k samotné metodě snoezelen.  

 

Představím tuto metodu, její vznik a vývoj v zahraničí, uplatnění v České republice   

a samozřejmě možnosti využití. Hlavní cíle a principy, organizaci, strukturu, zásady  

a teoretická východiska této metody. 

Snoezelen je místnost, která může mít mnoho podob, proto také popíši možnosti vzhledu 

místnosti na základě barevnosti, elektronického vybavení a především celkového vybavení 

místnosti tj. měkkého vybavení, techniky, nábytku, dále velikosti prostoru a následně 

vysvětlím, proč je důležité místnost zařizovat podle naší cílové skupiny, se kterou pracujeme. 

Jelikož žáci s mentálním postižením nebudou mít stejně vybavenou snoezelen místnost jako 

klienti pečovatelských nebo sociálních služeb. K tomu se váže i nutnost zmínit, kdo je 

klientem snoezelen místností a jaké profese se mohou věnovat provázení klientů touto 

metodou.  

 

Praktická část práce bude postavena na základě kvalitativního výzkumu, realizovaného  

v zařízeních s fungujícím konceptem Snoezelen. Výzkum bude formou rozhovorů se 
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zakladateli Snoezelen místností v daných zařízeních a s jejich průvodci. Především mě bude 

zajímat samotná realizace a následně využití místností. 

Na základě získaných informací a prostudovaných materiálů navrhnu vlastní snoezelen 

místnost pro žáky speciálních škol, pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením, blíže pak pro žáky s PAS, kterou popíši a vysvětlím využití jednotlivých prvků  

a vybavení, které do místnosti vyberu. Vše co by místnost měla obsahovat, musí mít svůj účel 

a význam pro rozvoj a práci s vybranou cílovou skupinou.  

 

Založení místnosti snoezelen je finančně velice náročné, pro představu mnou navrženou 

místnost nacením na základě dostupných informací a vybavení, které je v současnosti  

na trhu. 

 

Samozřejmě jen návrh místnosti, bez jejího možného využití, nestačí, proto vytvořím 

 i zážitkovou tématickou hodinu přímo na míru této místnosti.  Návrh místnosti a jejího 

využití bude probíhat paralelně a ve vzájemné kooperaci, jelikož tak docílím toho, že 

místnost bude funkční a její využití přímo zapadne do jejího vizuálního vzhledu a vybavení. 

Cílem práce je navrhnout snoezelen místnost s funkčním využitím (tj. tématickými hodinami 

a dalšími možnými aktivitami) a odůvodnit význam vybraných prvků a vybavení. Návrh 

místnosti bude vycházet hlavně z potřeb žáků s  těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením obecně, což znamená, že v praxi bude potřeba tuto navrženou hodinu upravit dle 

individuálních potřeb jednotlivých žáků, či skupin.  

 

V rámci získávání informací o Snoezelen místnosti jsem se zúčastnila kurzu Snoezelen-MSE v 

teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu, který 

organizuje ISNA- MSE (International Snoezelen Asociation Multisensory Environment). Tento 

kurz se stal jedním z hlavních zdrojů informací pro tuto práci. 
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2 Teoretická východiska práce, vymezení základních pojmů 

 

Mezi základní pojmy, které je třeba definovat, patří především cílová skupina žáků, tj. žáci  

s těžkým mentálním postižením a žáci s kombinovaným postižením, pro které v následujících 

kapitolách budu navrhovat snoezelen místnost. Dále je zapotřebí vysvětlit, co je to metoda 

snoezelen, kde vznikla, jaké je její postavení na našem území, k čemu se používá a jaké si 

klade cíle. 

 

 

2.1 Specifikace a definice pojmu mentální postižení 

 

Mentální postižení je vrozené nebo získané jako důsledek vážné nemoci nebo úrazu. V naší 

populaci jsou 3%-4% lidí s mentálním postižením, což je 300 000 lidí na celou Českou 

republiku. (BENDOVÁ, ZIKL, 2011) Mentální postižení je definováno podle WHO (Světové 

zdravotnické organizace) jako: „Stav zastaveného či neúplného vývoje, který je 

charakterizován narušením dovedností projevujících se během vývojového období, 

přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových  

a sociálních schopností. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými 

somatickými nebo duševními poruchami.“ 1 

 

Mentální postižení nebo mentální retardace má hned několik definic.  Mojmír Dolejší napsal 

jednu z nejvíce citovaných definic, která je napsaná velice odborně a definuje mentální 

postižení takto: „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 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 

                                                           
1
 https://www.uzis.cz/cz/mkn/F70-F79.html 
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opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti.“ 

(DOLEJŠÍ 1973, s. 38) Mentální postižení zasahuje do všech složek osobnosti člověka, tento 

zásah je individuální podle stupně postižení. Člověk s mentálním postižením je nejčastěji 

charakterizován, jako člověk se sníženou intelektovou schopností. 

 

Mentální postižení se dělí do těchto kategorií podle stupně postižení na lehké, střední, těžké, 

hluboké mentální postižení, na jiná mentální postižení a nespecifická mentální postižení. 

Tato klasifikace je rozdělena na základě IQ (inteligenčního koeficientu). ( Bendová, Zikl, 2011) 

Samozřejmě každý žák je jiný a tedy i oblasti, ve kterých jsou narušeny jeho schopnosti  

a dovednosti. Toto vše by měl člověk při práci s těmito žáky mít na vědomí a ke každému 

přistupovat individuálně, dle jeho možností, mezí a potřeb. 

 

 

2.2 Snoezelen a žáci s mentálním postižením 

 

Pro žáky s mentálním postižením platí, že jejich vnímání (percepce nebo orientace 

v prostředí) je ovlivněné úrovní rozumových schopností. Jejich vnímání je oproti intaktním 

dětem značně opožděné. Při práci ve snoezelenu se tyto opožděné rozumové schopnosti 

projevují tím, že žák nejeví zájem a snahu o detailní prohlížení předmětů se kterými 

pracujeme. Takový žák může rozdílné předměty považovat za stejné, nebo rozlišovat jen 

některé ukazatele odlišnosti např. tvar, barvu nebo materiál, ale již nedokáže odlišit vše 

současně. Takový žák může mít problém s orientací v novém prostoru a s řešením 

neobvyklých situací. 

Žáci s mentálním postižením se hůře orientují v prostoru a čase, mají často opožděný vývoj 

řeči, který může být ovlivněn jako již zmíněným opožděným vývojem nebo narušeným 

sluchovým vnímáním. Snoezelen terapie má u žáků s mentálním postižením za cíl stimulaci 

motorických funkcí, rozvoj smyslů a paměti, která je spjata s učením. Vzhledem k tomu, že je 

motorika úzce spjata s myšlením, je tedy vhodné, abychom při práci s mentálně postiženými 

žáky dbali na propojování těchto dvou složek, k tomu je vhodná např. taneční (pohybová) 
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terapie. Při práci bychom též měli dbát na posloupnost, záměrnost a smysluplnost, jelikož 

činnosti, bez záměru a smyslu nepřinesou takové výsledky, o které usilujeme. (Filatová, 

2014,str.92-93) 

 

 

2.2.1 Porucha autistického spektra, Pervazivní vývojová porucha 

 

Hned zpočátku je třeba se zmínit, že při diagnostikování poruchy autistického spektra hned 

neznamená, že dítě bude mentálně postižené. V případě mentálního postižení jde  

o přidruženou vadu autistického spektra. U dítěte s PAS může být intelekt zcela zachován  

a dokonce se může jednat o dítě mimořádně nadané. Pro účely této práce budu více 

pracovat s PAS včetně mentálního postižení.  

 Pod názvem Porucha autistického spektra se nachází hned několik diagnóz, jedná se  

o Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Jiná dětská dezintegrační porucha, 

Aspergerův syndrom, Pervazivní poruchy nespecifické a Hyperaktivní porucha sdružená  

s mentální retardací a stereotypními pohyby. 2  Bližší charakterizování jednotlivých druhů 

PAS bude níže v textu. 

 Podle DSM3 se jedná o pervazivní vývojovou poruchu tj. že zasahuje a proniká negativně do 

všech oblastí vývoje člověka. Tato porucha zasahuje do psychosociálního, emočního, 

duševního a kognitivního vývoje, ale také do vývoje řeči a motoriky. 

MKN 1O4 v páté kapitole Poruchy duševní a poruchy chování hovoří o pervazivních 

poruchách takto: „Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením 

reciproční sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným charakterizovaným 

kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným‚ 

                                                           
2
  MKN 10, (23.2.2018) https://www.uzis.cz/cz/mkn/F80-F89.html 

3
 Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

4
 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) 
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stereotypním a opakujícím se souborem zájmů a činností. Tyto kvalitativní abnormality jsou 

pervazivním rysem chování jedince v každé situaci.“5 

Poruchy autistického spektra jsou velice variabilní a neexistují přesně stanovené symptomy, 

které by měl každý, kdo má tuto diagnózu. Člověk s PAS se vyznačuje zpravidla obtížemi 

v sociální a emoční sféře a chová se stereotypně. Dětsky autismus se objevuje ve věku do tří 

let a je pro něj typické narušení funkcí ve třech základních oblastech psychopatologie tj. 

sociální interakce, komunikace a stereotypní chování. Samozřejmě, jak bylo uvedeno výše, 

neexistují dva žáci se shodnými příznaky, jelikož k těmto třem základním narušeným 

oblastem se přidružují další nespecifické problémy. 

 Atypický autismus se liší od dětského tím, že se projevuje až v pozdějším věku a narušené 

funkce neodpovídají všem třem základním oblastem jako to je právě u dětského autismu. 

Atypický autismus často doprovází těžké mentální postižení a poruchy řeči. Často se tak 

mluví o žácích s mentálním postižením (retardací) s autistickými rysy. 

Rettův syndrom postihuje jen dívky a objevuje se do dvou let a včasný vývoj probíhá zcela 

normálně, postupně dochází ke ztrátě řeči a objevují se problémy v motorice, objevují se 

samovolné a stereotypní pohyby rukou, problémy v chůzi a částečně se zastaví růst hlavy. 

Mimo jiné se ztrácí sociální interakce a dochází k těžkému mentálnímu postižení. 

Aspergerův syndrom je považován za lehčí formu Dětského autismu. „Porucha nejisté 

nozologické validity charakterizovaná týmž kvalitativním porušením reciproční sociální 

interakce‚ které napodobuje autismus‚ současně s opakujícím se omezeným‚ stereotypním 

repertoárem zájmů a aktivit.“6 Jak přesně vzniká PAS, není doposud známo. (Adamus,2014 

str.22-39) 

 

 

 

                                                           
5
 https://www.uzis.cz/cz/mkn/F80-F89.html 

6
 https://www.uzis.cz/cz/mkn/F80-F89.html 
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2.2.2 Snoezelen a žáci s poruchou autistického spektra 

 

U žáků a klientů s PAS sledujeme velkou variabilitu vývojové úrovně. Někteří žáci s PAS 

mohou disponovat nadprůměrným IQ nebo nezvyklými schopnostmi jako např. řešení 

složitých matematických rovnic, ale pak máme žáky s PAS, kteří jsou označováni za mentálně 

postižené. Žáci s PAS často jednají bezcílně a stereotypně. Je tedy vhodné, abychom takové 

žáky ve snoezelenu učili přiřazovat smysl k činnosti, dostávat žáka do vztahové interakce 

 a propojovat jeho emoce s emocemi jiných lidí.  (Filatová, 2014, str.90) 

 

 

2.3 Specifikace a definice kombinovaného postižení 

 

Kombinované postižení v sobě ukrývá velké množství různých postižení, vad a poruch, které 

nelze jednotně pojmenovat. Můžeme, ale hovořit o stavu, kdy má člověk dvě a více postižení 

najednou nebo k postižení ještě přidruženou nějakou vadu, což zapříčiní znásobení obtíží 

dítěte. Nejedná se o oddělené vady, které bychom k sobě přičetli a mohli pracovat například 

jen s jednou, tyto kombinace se navzájem násobí a společně působí na vývoj a funkce žáka. 

Kombinované postižení může vzniknout jak v době prenatálního, perinatálního, raně 

postnatálního vývoje, ale i v průběhu života. Stejně tak jako mentální postižení se  

i kombinované dělí podle stupně postižení na lehké, střední, středně těžké a těžké. 

„Skupina osob s kombinovaným postižením je velmi heterogenní a platí zde ještě ve větší 

míře pravidlo individuálního přístupu a nutnosti plánování a poskytování pomoci „na míru" 

než u jedinců s jednotlivě se vyskytujícími vadami.“ (Zikl, 2005, str.242) 

V této práci a při tvorbě snoezelen místnosti se soustředím především na žáky s mentálním 

 a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání můžeme rozdělit žáky s kombinovaným 

postižením do několika kategorií podle hlavního jmenovatele, což bude v tomto případě 

mentální postižení, ke kterému bude přidružené jiná vada, porucha atd.  Žák s mentálním 

postižením dále může mít smyslové postižení, tělesné postižení, PAS, poruchy chování, dost 
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často vady řeči či psychiatrická onemocnění a v tomto případě již mluvíme o kombinovaném 

postižení či vícečetném nebo mnohočetném postižení. 

 

 

2.3.1 Snoezelen a žáci s kombinovaným postižením 

 

Zde je nejdůležitější, abychom s žáky pracovali v souladu s jejich postižením a dbát na 

potřeby a schopnosti žáků. „Cílem Snoezelen terapie je rozpoznat a pochopit pocity  

a podněty na základě chování klienta, reagovat na ně takovým způsobem, aby to bylo 

přínosné pro klienta i terapeuta. Snahou je zachovat…“ nebo zlepšit „…stávající kvalitu života 

a podporovat vzájemné porozumění a pochopení.“ (FILATOVÁ, 2014,str.93) 

 

 

3 Vzdělávání žáku s mentálním a kombinovaným postižením 

 

Žáci s těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením se v současné době 

vzdělávají na základních školách speciálních. Tito žáci však v minulosti neměli takové 

podmínky, jako mají dnes. Vývoj vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením 

prošel různými fázemi, od úplného vyloučení ze vzdělávacího procesu, přes segregaci až po 

integraci, inkluzi a dnes hovoříme o společném vzdělávání. Tomuto tématu se budu dále 

věnovat. 

 Nyní se žáci s těžkým mentálním a kombinovaným postižením vzdělávají podle Rámcově 

vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Základní škola speciální. Tento Rámcově 

vzdělávací program se rozděluje dále podle stupně postižení na díl I. Vzdělávání žáků se 

středně těžkým mentálním postižením a díl II. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami.(RVP) 
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Díl I. obsahuje oblasti: Jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační  

a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění 

a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce.  

U dílu II. máme okruhy Člověk a komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk  

a zdraví, Člověk a svět práce. (RVP) Samozřejmě v RVP pro základní školu speciální obsahuje 

vzdělávací oblasti a klíčové kompetence a průřezová témata, ale to není pro tuto práci 

důležité.  

 

 

3.1 Vývoj vzdělávání osob s mentálním postižením 

 

Lidé se zdravotním znevýhodněním a především s mentálním postižením v historii nebyli 

přijímáni, tak jako dnes. Byli likvidování a segregováni z intaktní společnosti. Osoby 

s mentálním postižením dlouhou dobu neměly možnost se řádně vzdělávat a zájem 

odborníků a společnosti o ně nebyl moc velký. Nejprve o osoby s mentálním postižením 

projevili zájem odborníci z oblasti  lékařství např., francouzský psychiatr Philippe Pinel (1745-

1826), který se snažil zlepšit kvalitu jejich života. Zavedl léčbu prací, pohyb na čerstvém 

vzduchu, zavedl vlastní lůžko pro každého a zlepšil jejich hygienu a stravování. Dalším 

lékařem, který se zasloužil o lepší péči o osoby s mentálním postižením, byl Jakub 

Guggenbühl (1816-1863), který založil léčebnu s výchovným ústavem. Guggenbühl zavedl 

metodu nebo spíše výchovný program, ve kterém uplatňoval stimulaci smyslů, pobyt na 

čerstvém vzduchu a duševní a fyzickou hygienu. (Bendová, 2015) Rozvojem smyslů se 

věnoval také Edouard Seguin (1812-1880), který zavedl výchovný režim, obsahující nejen 

rozvoj smyslů, ale také motoriky, výchovu myšlení a výchovu vůle tj. nasměrovat jejich vůli 

tak, aby dosáhli daného cíle. Dále se zasloužil o oddělení mentálně postižených osob od lidí 

s duševními nemocemi.(Bendová, 2015) 
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V České republice se o počátcích intervence o osoby s mentálním postižením hovoří zejména 

o roce 1871, kdy byl založen v Praze první ústav pro idioty.7 Tento ústav založil Spolek paní 

sv. Anny a jeho prvním ředitelem se stal Karel Slavoj Amerling. 

Za zmínku stojí též Božena Gürtlerová. Tato žena byla výjimečná osobnost, která 9.9. 1969 

založila Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. 

Ale kdybych měla v této práci jmenovat všechny významné osobnosti, které se podílely na 

vzdělávání a výchově lidí s mentálním postižením, pak by se tato práce ubírala úplně jiným 

směrem, proto zde nyní vyzdvihnu hlavní trendy nebo tendence společnosti, které jsou 

určitými mezníky právě v přístupu společnosti k lidem se znevýhodněním. 

Represivní přístup je spjat s odstraňováním lidí se znevýhodněním. Tito lidé byli vytlačováni 

ze společnosti a likvidováni. Dalším přístupem byl Charitativní přístup, jak již vyplývá z názvu 

tak se jedná o přístup, který se zaměřuje na pomoc lidem se znevýhodněním. Prosazuje se ve 

společnosti milosrdenství, ochranitelské postoje a pomoc těmto lidem. Humanistický 

přístup, ten je charakteristický tím, že vznikají instituce specializované na osoby se 

znevýhodněním. Na osobnost člověka se nahlíží z pohledu péče více komplexně a specializují 

se na různé druhy postižení. Rehabilitační přístup se zaměřuje na rehabilitaci, tedy znovu 

uschopnění lidí s postižením a jejich začlenění do společnosti. „Propojování léčby s výchovou 

a vzděláváním bylo charakteristické zvláště pro období přelomu 19. a 20. století, u nás ve 

skutečnosti silně doznívalo až do konce osmdesátých let minulého století.“ (Slowík, 2016 str. 

13) Tento přístup má však i negativní stránku, která se týkala lidí, kteří byli označeni jako 

neschopní rehabilitace, ti pak byli segregováni a umisťováni v ústavech. Preventivně – 

integrační přístup můžeme rozložit na preventivní přístup, který měl za cíl časem odstranit 

veškeré postižení díky pokroku medicíny. Integrační přístup pak prosazuje začlenění osob se 

znevýhodněním do společnosti. A konečně inkluzivní přístup, inkluzivní snahy „…lze 

charakterizovat naprosto přirozeným začleňováním handicapovaných osob do běžné 

společnosti (resp. jejich nevyčleňováním z běžné populace).“ (Slowík, 2016, str.14) 

 

 

                                                           
7
 Idiot – tehdejší terminologie (Karel Herfort) 
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3.1.1 Inkluze a společné vzdělávání 

 

 Inkluze a společné vzdělávání pro všechny tj. začleňování těchto osob do hlavního 

vzdělávacího proudu a poskytnout jim tak lepší vzdělávání a podmínky pro budoucí život.  

V dnešní době mluvíme o podpoře lidí a žáků se znevýhodněním a pro jejich rozvoj hledáme 

nejrůznější metody a formy vzdělávání, které by jim zlepšily kvalitu života. 

Pod termínem Společné vzdělávání si lze představit, takové vzdělávání, které pojímá úplně 

všechny žáky včetně žáků se znevýhodněním. Dle mého názoru žáci s těžkým mentálním  

a kombinovaným postižením ve většině případů potřebují speciální péči, kterou jim běžná 

základní škola není schopna poskytnout. Proto je pro ně vhodnější navštěvovat speciální 

školy, které jsou vybavené právě pro potřeby těchto žáků. Tito žáci jak jsem již zmiňovala 

výše, se vzdělávají na základních školách speciálních, kde jim je poskytovaná ta nejlepší 

možná péče a vše je přizpůsobené jejich potřebám. Samozřejmě žáci s lehčím mentálním 

postižením, žáci s tělesným postižením a žáci se smyslovými vadami jsou pro inkluzi 

vhodnější nežli žáci s těžkým postižením, a i tak vždy musíme brát na vědomí individuální 

potřeby jednotlivých žáků.  

 

 

3.2 Terapeutické metody v rámci vzdělávání osob s mentálním  

a kombinovaným postižením 

 

Terapii můžeme označit jako „…léčení nebo lékařskou činnost zaměřenou na zdolávání 

příčiny nemoci, popřípadě chorobného stavu nebo na potlačení příznaků nemoci nebo 

zlepšování průběhu nemoci a kvality života.“ (Defektologický slovník, 2000, str.355) 

Ve speciální pedagogice jsou terapie jednou z metod práce s osobami s mentálním  

a kombinovaným postižením, ale samozřejmě terapie je určená mnohem širší škále lidí se 

znevýhodněním i bez něj. Pro speciálně pedagogickou terapii rozlišujeme hned několik 

východisek, ze kterých čerpá tj. obecná terapie a filozofie, teorie a metodologie 



19 
 

psychoterapie a fyzioterapie, dále pak ontologický vývoj jedince, teorie a metodologie 

pedagogických terapií, metody speciální pedagogiky, životní prostředí a další. (Janků, 2010) 

 „Terapie a terapeutické přístupy by se tedy daly vysvětlit jako určité způsoby odborného 

 a cíleného jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích 

potíží nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně, například v prožívání, chování, 

fyzickém úkonu, apod.“8 

Terapie ve speciální pedagogice mají svůj systém, cíle a formativní postupy. Pokud 

zachováme postupy a budeme plnit stanovené cíle, tak to povede k rozvoji osobnosti člověka 

se znevýhodněním. Terapie ve speciální pedagogice vede žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami k pozitivním změnám v chování, vnímání a prožívání. Také může vést ke zvládání 

obtíží způsobených jejich znevýhodněním. Vede též k osobnímu růstu, sebepoznání  

a sebeovládání. 

Terapie je buďto kauzální nebo symptomatická. Kauzální znamená, že bojuje s příčinami 

nemoci, zatímco symptomatická potlačuje příznaky nemoci.  

Mezi terapie patří psychoterapie, fyzioterapie, pedagogické a speciálně pedagogické terapie, 

expresivní terapie, ale také chirurgická terapie nebo farmakoterapie. 

Ve speciální pedagogice a v metodách práce s mentálně postiženými žáky se dnes uplatňují 

terapeutické směry jako arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, ergoterapie a zooterapie. 

Všechny tyto terapie lze uplatňovat i v rámci snoezelen konceptu, proto je třeba si je 

představit. Nesmíme však zapomenout ještě na bazální stimulaci, která je velice často 

součástí práce ve snoezelenu, dále koncept prenatálních místností, psychomotorika, 

orofacilární regulační terapie nebo například Vojtova metoda. Expresivní terapie jsou 

takové, které využívají citové a individuální cítění klienta.  Expresivní terapie využívají 

receptivní složku, tedy vnímání umění a aktivní složku, kdy umění samy tvoří. Tyto terapie 

uvolňují vnitřní napětí klientů a umožňují jejich seberealizaci a sebevyjádření. 

 

 

                                                           
8
 http://projekty.osu.cz/svp/opory/PdF_Janku_Terapie-1.pdf 

http://projekty.osu.cz/svp/opory/PdF_Janku_Terapie-1.pdf
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- Arteterapie 

 „Arteterapii můžeme jednoduše charakterizovat jako léčbu psychiky prostřednictvím 

výtvarných aktivit.“ (Slavík, 1999, str. 7) Arteterapie využívá výtvarné činnosti jako je malba, 

kresba, modelovaní, ale i práce s pískem na prosvětlovacím stole. Rozvíjí smyslovou citlivost, 

fantazii a představivost.  

- Dramaterapie 

„Dramaterapii lze definovat jako záměrné používání dramatických/divadelních postupů 

pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy duševní i fyzické integrace  

a osobního růstu.“ (Valenta, 2001, str. 23)  J.A.Komenský byl jedním z významných 

učitelů, který si uvědomoval význam a pozitivní účinky divadelních postupů ve výchově tj. 

škola hrou. 

- Zooterapie 

Zooterapie je taková, která využívá k terapii zvířata. Dělí se podle druhů zvířat  

na canisterapie (využívá k terapii psi), felinoterapie (s kočkami), delfinoterapie (s delfíny), 

hiporehabilitace (s koňmi) nebo např. ornitoterapie, která využívá ptactvo. Jedná se  

o aktivity, terapie a učení, které využívají pomoci zvířat. (Müller, 2014, str. 452-453) 

- Muzikoterapie 

Muzikoterapie využívá hudební zkušenost. „Tato hudební zkušenost může využívat hudbu, 

hudební elementy a podle některých definic také pouhý zvuk.“ (Kantor, Lipský, Weber, 2009. 

str.26-27) Klient buď sám hudbu (nebo jen zvuky) vydává nebo hudbu poslouchá. 

Muzikoterapie využívá nehudebních cílů, nejde nám o hudební dílo, ale o proces a prožívání 

při poslechu nebo vydávání zvuků. Cílem je rozvoj jedince, rozvoj komunikace, sebevyjádření, 

učení a motivace. (Kantor, Lipský, Weber, str.26-27) 

Nyní, když jsme si představili některé terapeutické a edukační metody práce, je třeba 

představit metodu snoezelen, která vznikla a začala se rozšiřovat ve 2. polovině minulého 

století a tou je snoezelen koncept neboli Snoezelen metoda. Tyto termíny lze používat jako 

synonyma. 
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Snoezelen se ve školním prostředí uplatňuje především jako podpůrná pedagogická metoda 

a dost často také jako volnočasová aktivita. Podle Janků jsou edukační cíle snoezelenu 

zaměřeny především na relaxaci a zklidnění dětí ve škole, ale také na redukce senzorické 

deprivace u dětí, dále na rozvoj soustředění a pozornosti, rozvoj kognitivních, komunikačních 

schopností a samozřejmě na smyslovou stimulaci. (Janků, 2010. Str.41-42) 

Snoezelen metoda ve škole je vhodná též pro budování dobré atmosféry ve třídě, pro 

zlepšení vztahů mezi žáky a mezi žáky a pedagogy. 

„ Snoezelen jako senzomotorický koncept s pedagogicko- psychologickými intervencemi je 

efektivním koncepčním řešením pro podpůrná opatření u veškerých věkových skupin osob, 

trpících různou formou zdravotního omezení.“9 

 

4 Snoezelen metoda 

 

„Snoezelen – MSE je jeden z nejvyhledávanějších moderních konceptů v rámci resortu 

školství, sociální práce a zdravotnictví u nás i v zahraničí. „10 

Snoezelen není jen novou metodou vzdělávání žáku s mentálním a kombinovaným 

postižením nebo s jiným znevýhodněním, či metodou práce s problémovými žáky nebo 

seniory. Je to filozofie, jak s těmito klienty pracovat a můžeme dokonce říct, že se jedná  

o koncept budoucnosti. Jeho úspěch spočívá zejména v tom, že neexistuje jiný vstup do 

vnímání člověka nežli přes smysly a právě aktivace a stimulace smyslů je společně s relaxací 

hlavní složkou snoezelen metody. Snoezelen je funkční terapeutická metoda, která je 

prověřena nejedním vědeckým výzkumem. Snoezelen metodu neboli koncept můžeme 

definovat jako multismyslovou, multisenzorickou a dokonce multifunkční místnost, ve které 

probíhají stimulace nejen hlavních pěti smyslů člověka, ale dokonce dvanácti smyslů. 

Soesman ve své knize Dvanáct smyslů, Brány duše hovoří o těchto smyslech: hmat, životní 

smysl, smysl pro pohyb, smysl pro rovnováhu, čich, chuť, zrak, smysl pro teplo, sluch, smysl 

pro řeč, smysl pro myšlenky, smysl pro já. 
                                                           
9
 http://snoezelen-mse.cz/svetova-konference-snoezelen-mse-2019-praha/ (21.1.2019) 

10
 http://snoezelen-mse.cz/svetova-konference-snoezelen-mse-2019-praha/ (21.1.2019) 

http://snoezelen-mse.cz/svetova-konference-snoezelen-mse-2019-praha/
http://snoezelen-mse.cz/svetova-konference-snoezelen-mse-2019-praha/
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„„SNOEZELEN" [snusclen] je místnost, či chcete-li pokoj, klidová zóna, terapeutické útočiště 

určené k rekondici, rekonvalescenci, rehabilitaci, stimulaci smyslů, zklidnění těla a duše.“ 

(Liška, 1999) 

Je to tedy místnost, ve které aktivujeme, stimulujeme a rozvíjíme smysly, je vhodná pro 

relaxaci, bazální stimulaci, a pro všechny výše zmíněné terapie. 

 

 

4.1 Definice Snoezelen – MSE 

 

Snoezelen lze definovat hned několika definicemi, tyto definice se snaží obsáhnout všechno, 

co snoezelen nabízí, tím pádem jsou definice dlouhé, ale velice popisné. Je to způsobené tím, 

že stále přetrvává názor, že snoezelen je volnočasovou aktivitou a práce v něm je jen 

samovolným procesem. Naproti tomu je druhý názor, že snoezelen je terapeutickou 

metodou. A jako terapeutická metoda tedy snoezelen musí splňovat cíle terapie. A též se  

o snoezelenu mluví jako o edukační metodě. Proto vznikla nová definice, která obsahuje vše 

co snoezelen nabízí. 

Snoezelen je „prostředí, které vytváří pocit pohody, uvolnění, zklidnění, ale také aktivuje, 

stimuluje a probouzí zájem, řídí a klasifikuje podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje 

komplexní rozvoj, stimuluje pocity strachu a úzkosti, vyvolává pocity jistoty a bezpečí, 

podporuje socializaci a rozvoj vztahů, přináší radost.“ (Filatová, skripta) Takto zní jedna 

z prvních definic. 

Hlavní a schválenou definicí je definice z roku 2012, která byla přijata zástupci ISN- MSE 

v Alabamě. Přesné znění definice zní:  

„Koncepční rámec SNOEZELEN- MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního 

vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným 

doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké 

množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20. století a je praktikován po 

celém světě. SNOEZELEN- MSE se řádí etickými principy obohacování kvality života. Tento 



23 
 

sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se 

ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se 

speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra a demencí.“ 

Dynamickým prostředím je myšleno prostředí, které je velmi proměnlivé, mění se například 

barevnost místnosti, střídají se pomůcky a náměty hodin. 

Realizátoři snoezelen konceptu „se zaměřili především na problematiku smyslového vnímání, 

cílem bylo „vytrhnout“ dané lidi z pouhého „bazálního“ prostředí.“ (Stachová,2014,str.11) 

Snoezelen koncept by mohl být realizován téměř kdekoli, například snoezelen venku 

v přírodě, ale v takovém prostředí nemá průvodce kontrolu nad okolím, z toho důvodu se 

tvoří snoezelen místnosti, aby byl prostor v naší režii a byl tedy kontrolovaný a mohli jsme jej 

přizpůsobovat potřebám klientů. Místnosti snoezelen jsou vybaveny tak, aby jejich průvodci 

mohli svým klientům funkčně stimulovat všechny smysly. 

Před schválením této definice z roku 2012 se velice často používala definice v této podobě: 

„Snoezelen koncept – filozofie realizovaná ve speciálně upraveném prostředí, které vytváří 

pocit pohody, uvolnění, zklidnění, ale také aktivuje, stimuluje a probouzí zájem, řídí  

a klasifikuje podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje komplexní rozvoj, snižuje pocity 

strachu a úzkosti, vyvolává pocity jistoty a bezpečí, podporuje socializaci a rozvoj vztahů, 

přináší radost.“ ( Filatová, 2014, str.13) 

 

 

4.2 Vznik a vývoj metody 

 

Nejprve se ohlédneme zpět k počátkům této metody. Představím její zakladatele, vysvětlím 

důvody vzniku této metody. A nastíním hlavní témata, která byla probírána na 

Mezinárodních konferencích Snoezelen- MSE, které se konaly v České republice. Níže se pak 

budu věnovat Snoezelen metodě na našem území. 
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4.2.1 Vznik a vývoj Snoezelen metody v Holandsku 

 

Metoda snoezelen, jak již bylo výše uvedeno, je postavena na využívání a stimulování smyslů, 

proto ji označujeme též jako multismyslovou metodu. Za počátek této metody můžeme 

považovat tak zvanou „smyslovou samoobsluhu“ v originále „Sensory cafeteria“, což byla 

místnost vytvořena dvěma americkými psychology Clelandem a Clarkem. Tito odborníci 

pracovali v ústavu pro jedince s intelektovým postižením a na základě práce s nimi se 

rozhodli o vytvoření takového prostředí, které by jim pomohlo zmírnit nevhodné chování 

jejich svěřenců. (Filatová, 2014,str.14) Ke své práce provedli výzkum, který se zabýval 

komunikačními schopnostmi člověka a změnou jeho chováním při zapojení smyslových 

podnětů, cílem byla podpora komunikace a pozitivní změna v chování u osob s autismem, 

vývojovými vadami, hyperaktivitou a mentálním postižením. Tito klienti byli během výzkumu 

cíleně vystavování smyslovým vjemům.(Filatová, Janků, 2010) 

Z tohoto výzkumu o několik let později vycházeli dva nizozemští odborníci Ad Verheul a Jan 

Hulsegge, kteří se věnovali osobám s těžkým mentálním postižením v centru De Hartenberg 

v Holandsku. Ad Verheul je zakladatelem Snoezelen konceptu a společně s kolegou 

Hulseggem zaměřil svou práci na klienty především tělesně a mentálně postižené.  

Verheul a Halsegge jednoho dne řešili problematiku kvality života svých svěřenců, bylo jim 

líto, že jejich klienti jsou ochuzeni o běžné činnosti každodenního života intaktní společnosti 

a že jejich život se odehrává stále ve stejném a nijak neměnném prostředí, které je nijak 

nestimuluje. A tak se rozhodli provést experiment s jedním klientem, který jen zřídka 

reagoval na okolní prostředí, a odvezli ho ven do chladného počasí, po návratu do budovy se 

klient usmíval a reagoval. To přivedlo odborníky k závěru, že díky změně okolí a teploty 

mohou začít jejich klienti více reagovat a na základě tohoto zjištění je napadlo založit 

takovou místnost, která by byla na první pohled odlišná od klasických prostor ústavu. 

Takových místností vytvořili hned několik a jejich prostřednictvím vznikla „snová  

atmosféra“. (Filatová 2014. str. 14-15)  
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Jejich záměrem též bylo zajistit stimuly pro rozvoj všech smyslů u těchto klientů a zlepšit 

jejich komunikační schopnosti a tím zlepšit komunikaci mezi nimi a lidmi bez postižení. Pro 

tyto senzorické účely v 70. letech 20. století začaly vznikat multismyslové místnosti, které 

sloužily právě na podporu smyslové percepce. Snoezelen právě z koncepce multismylového 

prostředí vychází. Tento název byl vytvořen právě již zmíněnými odborníky Verheulem  

a Hulseggem, kteří spojili dvě holandská slova „snuffelen“ a „ doezelen“, které překládáme 

jako cítit a dřímat. Název snoezelen se však do českého jazyka nepřekládá, používáme 

původní název Snoezelen. (Filatová, Janků 2010)  

Holsegge a Verheul na základě tohoto nápadu a realizování Snoezelen místností, které byly 

diametrálně odlišné od běžných prostorů ústavů, vydali knihu. Tato kniha s názvem 

Snoezelen jiný svět: praktická kniha smyslových zážitkových prostředí pro mentálně 

hendikepované, se dostala do celé Evropy a díky této publikaci začaly vznikat takové 

místnosti i v dalších zemích. (Filatová, 2014,str. 15) 

Slovo Snoezelen se pak stalo registrovanou značkou jedné z dodnes největších firem 

věnujících se snoezelen metodě a to firmy ROMPA. Díky tomu začalo vznikat mnoho nových 

termínu k označení této metody. Jedná se o pojmy, které popisují funkci této místnosti tj. 

multismyslové prostředí, multismyslová stimulace, multismyslové místnosti atd. 

V roce 2002 vznikla díky Ad Verheulovi a profesorce Kristě Mertensové Mezinárodní 

Snoezelen Asociace (ISNA). Tato asociace byla představena na I. Mezinárodním sympoziu 

Snoezelen v de Hartenbergském centru. Tato asociace v této podobě působila celých 10let  

a při výročí otevření se rozdělila na dvě samostatné organizace. Jednou z nich je ISNA- 

Snoezelen professional, kterou nadále řídí zakladatelka původní Snoezelen Asociace Krista 

Mertensová. Jak již vyplývá z názvu, tato organizace se věnuje a klade si za cíle 

zprofesionalizování Snoezelen konceptu. Bohužel se tato organizace věnuje jen ortodoxnímu 

pojetí metody, tudíž je velice omezena stanovenými normami a tradičním pojetí snoezelen 

metody. 

 Oproti tomu stojí více známá organizace ISNA-MSE (International Snoezelen Association – 

Multisensiry Enviroment). Tento název v sobě zahrnuje dvakrát totéž, jelikož již výše jsem 

zmínila, že Snoezelen prostředí je synonymem multismyslové prostředí. ISNA- MSE je 

mezinárodní organizace a jako taková pořádá mezinárodní a světové konference na vysoké 
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úrovni. Kromě těchto velkých konferencí pořádá i konference v jednotlivých státech, pořádá 

certifikované kurzy pro lektory a průvodce nejen touto metodou. 

 Asociace je tvořena odborníky z nejrůznějších oborů od neurověd přes psychologii až po 

speciální pedagogy. Snoezelen – MSE si klade za cíle především rozvoj této metody, klade 

důraz na vzdělávání a publikování v oblasti této metody a organizuje konference a různá 

setkávání odborníků. Kooperace odborníků z různých zemí je pro ně klíčová stejně jako 

spolupráce profesí a institucí. Od roku 2013 je členem ISNA-MSE i Česká republika v čele 

s Renatou Filatovou, která je velmi významnou osobností snoezelen metody nejen u nás, ale 

i na Slovensku. Níže v textu se tedy dostaneme k vývoji metody na našem území  

a na Slovensku.  

 

 

4.2.2 Česká republika – Asociace konceptu Snoezelen 

 

Tuto kapitolu bych ráda uvedla odpovědí jedné z dotazovaných učitelek, která byla 

iniciátorkou vzniku snoezelen místnosti v Diakonii.11 Zajímalo mě, kdy se poprvé setkala  

s metodou snoezelen a co ji vedlo k založení místnosti v jejich škole. 

„Poprvé jsem se s ní setkala teoreticky při návštěvě v Holandsku, kde jsme si prohlíželi jejich 

místnosti. Potom jsme se byli podívat v Ostravě ve speciální škole a přimělo mě to k tomu, 

vzhledem k postižení našich dětí, abychom něco takového založili i u nás.“ (Interview, 

Hönigsfeldová) 

 

Je tedy patrné, že je motivující navštívit některá holandská centra, ale vzhledem 

k dostupnosti je ideálním řešením navštívit Snoezelen centrum v Ostravě. A právě Ostrava je 

centrem Snoezelen asociace na našem území. 

 

Přední osobností Snoezelen metody v České republice a na Slovensku je Renata Filatová, dále 

pak Hana Stachová a Lucie Varvařovská. (Filatová, 2014)Tak jak její práce postupovala, tak se 
                                                           
11

 MŠ a ZŠ pro žáky s těžkými kombinovanými vadami, Diakonie 
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i rozvíjela metoda na našem území. Ve své knize Snoezelen- MSE rekapituluje posledních 20 

let této metody v Čechách a na Slovensku touto frází: „Západní svět byl v 60. Letech 

minulého století osvobozen ze sterility poválečných let mnoho vlivy a jedním z nich bylo také 

hnutí hippies, které svým vnímáním světa zásadně ovlivnilo mnoho oblastí tehdejšího života.“  

(Filatová, 2014) Dále rozvíjí, že právě i díky hippies se do povědomí lidí dostala barevnost  

a díky tomu i barva do interiérů domova, ale i do institucí, které jsou určeny pro osoby 

s postižením. To, že se začalo měnit sterilní prostředí, připomínající spíše nemocnici na 

barevné a příjemné prostředí vedlo k pozitivním změnám. 

Zatím, co na našem území změna přišla až později, a do 90.let minulého století stále všechna 

zařízení byla pocitově nevlídná a sterilní. Týkalo se to prostředí, které bylo určeného 

k sociálním službám, školství a samozřejmě zdravotnictví. Toto bílé a sterilní prostředí se pak 

přeneslo i do prvních snoezelen místností (bílé místnosti), které u nás vznikaly, a tak 

stimulace smyslů neprobíhala tak, jak měla a jak se předpokládalo, že bude probíhat. Jelikož 

v začátcích byla představa o tom, že stačí pouze snoezelen místnost bez většího 

pedagogického působení. Pravda je však taková, že snoezelen je jen tehdy, když je 

v místnosti společně s klientem průvodce, který řídí hodinu a cíleně na klienta působí. 

Hlavním krokem k úspěchu tedy bylo získávání informací ze zahraničí. „ V Československé 

republice se v 90.letech 20. století začaly objevovat projekty nabízející seznámení 

s problematikou edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména 

z Dánska a Nizozemí.“ (Filatová, 2014) 

Později se k nám dostala brožura, tenká publikace o zařízeních pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, která pocházela právě z Holandského Centra de Hartenberg 

s Heeren Loo. Na základě této knihy a práce Lucie Varvařovské a Hany Stachové se začaly u 

nás budovat rehabilitační třídy především v Ostravě. (Filatová, 2014) 

Abychom se dozvěděli něco víc o vývoji snoezelenu na našem území, je třeba vydat se po 

stopách Renaty Filatové. Ta se od roku 1999  věnovala výrobě kompenzačních pomůcek  

a postupně realizovala mutismyslové místnosti po České a Slovenské republice. A od roku 

2002 spolupracuje s Hanou Stachovou na výstavbě snoezelen místností v Ostravě a okolí. 
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Aby Snoezelen metoda byla zcela funkční, nestačí mít jen hezký a správně vytvořený pokoj, 

je třeba i zkušený terapeut, který bude v místnosti s klienty pracovat. Je tedy potřeba takové 

terapeuty vyškolit, aby měli povědomí o tom, jak s tímto konceptem pracovat, jak využívat 

prostor a pomůcky k terapii, stimulaci a relaxaci. Jak správně pracovat s klienty a co všechno 

je možné ve snoezelenu realizovat. Proto v roce 2009 vzniklo první Vzdělávací centrum 

Snoezelen v Ostravě, jehož zakladatelkou byla právě speciální pedagožka Filatová, která 

dodnes působí i jako lektorka nabízených kurzů, dokonce je akreditovanou lektorkou 

s mezinárodní klasifikací Snoezelen-MSE.  

Dalším místem, kde dnes probíhá výuka snoezelen metody, je Katedra speciální pedagogiky 

v Brně, kde byla vybudována dodnes jediná certifikovaná místnost Snoezelen pro 

akademické účely. Tuto místnost sestavila sama Filatová na žádost paní doc. Pipekové 

z Masarykovy univerzity v Brně.  

V České republice je též možnost si na vytvoření místnosti snoezelen najmout firmu, která 

vytvoří návrh a následně i projekt zrealizuje. Této možnosti využili i v Základní škola Žďár nad 

Sázavou, Komenského 6.  Nyní bych uvedla pár vět, které řekla paní Bučková:  „Před tím, než 

vznikla myšlenka založit snoezelen, jsem začala přemýšlet, jak to má vypadat. My jsme hodně 

dali na radu firmy, kterou jsme kontaktovali, a která nám snoezelen realizovala. Ale ještě 

před tím přijela paní Janků z Ostravy a snažila se nám nějaké informace předat o tom, jak by 

to bylo nejlepší. Samozřejmě na internetu jsme se stali členy Asociace Snoezelen MSE, 

zaštiťující školy, které mají snoezelen. Takže s nimi jsme přišli do kontaktu, účastnili jsme se 

konference a tak. Ještě jsme se vydali do Jihlavy, kde jsme se inspirovali ve Speciální škole 

 a dále do Brna. Studovala jsem na Masarykově univerzitě a tam přímo mají snoezelen  

na fakultě.“ (interview, Bučková) 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, Renata Filatová je velkou osobností Snoezelen konceptu na 

našem území a roku 2011 s podporou další významné osobnosti paní Janků založila Asociaci 

konceptu Snoezelen v České republice. Od té doby se účastní konferencí s mezinárodní 

účastí a v roce 2019 se bude konat Světová konference Snoezelen- MSE v Praze. 

Tato Světová konference se bude konat v říjnu tohoto roku (2019). Programem konference 

budou prezentace významných odborníků z oboru. V České republice se již konaly 



29 
 

mezinárodní konference a to v Brně (2014) a v Ostravě (2017). A v roce 2017 se konala IV. 

mezinárodní konference s názvem Snoezelen a jeho současné trendy. 

 

 

4.2.2.1 III. Mezinárodní konference SNOEZELEN- MSE v České republice 

 

Tato konference se konala 15.-16.10. 2014 v Brně a účastnili se jí jak čeští odborníci na 

Snoezelen metodu, tak i zahraniční osobnosti jako např.: p. Ad Verheul (jeden ze zakladatelů) 

nebo prof. Paul Pagliono, australský neuroplastik, který na konferenci prosazoval jednotný 

přístup Snoezelen metody. Českou republiku zastupovala např.: Bc. Renáta Filatová, prim. 

MUDr. Jarmila Zipserová12, Ing.Bc. Hana Vojtová13 a další. Hlavními tématy konference byla 

neuroplastika, jednotný přístup snoezelen metody, rehabilitace, smyslová aktivace a ukázky 

z praxe.  

Vzhledem k tomu, že neuroplasticita úzce souvisí s metodou snoezelen, tak použiji její 

stručnou definici. Neuroplasticita neboli plasticita mozku „je specifická schopnost nervového 

systému se zákonitě vyvíjet, reagovat na změny vnitřního a zevního prostředí, případně se jim 

přizpůsobit, a to za fyziologických i patologických situací.“ (Trojan, Pokorný,1997, str. 668)  

Ze sborníku konference bych ráda vyzdvihla jednotný přístup, který prosazoval prof. 

Pagliano. Ten především zdůrazňuje důležitost rovnosti účastníka, průvodce a prostředí. 

„Všechny z nich působí vzájemně, aby umožnily účastníkovi převzít lepší kontrolu nad jeho 

vlastní úrovní zapojení, přispěly k rozvoji a učení. To začíná u praktického porozumění tomu, 

jak účastník používá smysly a přijímá informace pomocí smyslů, pochopení role 

neuroplasticity, senzorických prahů, radosti, štěstí a úspěchu při prosazování adaptované 

reakce, kde se účastník aktivně snaží zapojit do událostí, s lidmi a na místech mimo 

Snoezelen- mse. Jakmile se tato adaptovaná (přizpůsobená) reakce objeví, odborník je pak 

schopen samostatně používat vlastní znalosti, vystudovaný obor a zkušenost, aby tato zjištění 

uvedl do praxe.“ (Paul PAGLIANO,: Sborník konference, 2014, str.10 ) 

                                                           
12

 Odbornice neurologie a dětské neurorehabilitace. 
13

 Ředitelka Institutu Smyslové aktivizace, garantka konceptu.  
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5 Snoezelen místnost 

 

Snoezelen místnost není obyčejná místnost, plná světelných a jiných efektů. V takto 

speciálně upraveném prostředí, na základě vypracovaných postupů lze osobám se 

znevýhodněním pomocí smyslových podnětů nabídnout pro ně „nový svět“, nějaký zážitek, 

nenásilnou, srozumitelnou a strukturovanou formou, která je rozvíjí a přitom nezatěžuje. 

(ISNA-MSE, 21.1.2019) 

Každá snoezelen místnost by měla být originální a vytvořena na míru klientům, kteří ji budou 

využívat. Kopírováním místnosti nedocílíme takovým výsledků, jak když si snoezelen 

navrhneme a sestavíme sami na základě cílové skupiny, pro kterou snoezelen zařizujeme, 

vybíráme vybavení místnosti, ale i její barevnost a primární využití. Snoezelen může vypadat 

jakkoliv. Snoezelen metoda je tehdy, pokud u toho je průvodce, který řídí hodinu. Snoezelen 

může tedy být i venku v přírodě anebo se zvířaty, ale v tomto názoru se někteří odborníci 

neshodují.  Někteří tvrdí, že snoezelen je jen tam, kde můžeme kontrolovat prostředí a řídit 

ho, což venku zcela nejde, ale prvky snoezelen metody se dají realizovat kdekoliv. Důležité je 

příjemné prostředí, ve kterém se klient uklidní, cítí se bezpečně a je tam dostatečný stimul, 

který můžeme využít.  

Ve snoezelen místnosti našim klientům zprostředkováváme zážitky, které pro ně nejsou 

z důvodu diagnózy vždy možné v běžném životě. Například, když máme žáka s těžkým 

tělesným mentálním postižením, tak není téměř vůbec reálné, aby znal pocit z ležení v trávě 

nebo na louce, proto mu prostřednictvím tématické hodiny tento zážitek můžeme 

zprostředkovat. Ale pokud máme žáka s poruchou autistického spektra, tak s ním můžeme 

realizovat prvky snoezelen konceptu někde v přírodě např. s koňmi (hipoterapie). My se však 

vrátíme zpět do vnitřního prostředí k snoezelen místnosti, ve které je klientovi vše dovoleno 

a není nic zakázané, ale vše je vždy v režii terapeuta. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 
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5.1 Cíle snoezelen metody a základní schéma 

 

Snoezelen je terapeutická metoda, která spadá do speciálně pedagogické terapie a jako 

taková musí mít stanovené své cíle. (Filatová, 2014, str.120) Mezi odborníky však stále 

vyvstává otázka, zda má být práce ve snoezelenu procesem samovolným nebo řízeným. 

Podle Filatové by tento proces měl být vždy řízený, ať jde o stimulaci nebo jen o relaxaci,  

i relaxace má svá pravidla, která je zapotřebí dodržovat. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

Snoezelen můžeme považovat za terapeutickou metodou, pakliže sledujeme terapeutické 

cíle, pokud bychom nesledovali žádné cíle, pak bychom mluvili spíš o volnočasové aktivitě. 

Snoezelen je též novou edukační metodou, která je využívána jako podpora ve vzdělávání. 

Což znamená, že podporuje vzdělávací cíle a úkoly.(Filatová, Janků, 2010) 

Snoezelen přináší pozitivní výsledky v rozvoji a vnímání osob s mentálním a kombinovaným 

postižením, což je jedním z cílů snoezelen metody. Pozitivní výsledky pozoruje například 

speciální pedagožka paní Hana Hönigsfeldová, ta na mou otázku, zda vidí pozitivní výsledky 

odpověděla takto: „Ano, určitě jsou tady pozitivní výsledky. Čím dál lépe reagují, změnilo se 

úplně jejich prožívání a lépe reagují na veškeré podněty a hlavně si to i psychicky užívají. 

Někdo se tam uklidní, někdo se zase zaktivuje, a když se jim člověk věnuje individuálně, tak 

mají úplně jiné reakce, než když se pracuje v kolektivu. Takže si to opravdu užívají a užívají si  

i to, že mě mají jenom pro sebe, třeba tu půl hodinu co tam s nimi sem.“ (Interview, 

Hönigsfeldová) 

Velkým pozitivem podle dotazovaných odbornic je ten fakt, že se žáci do místnosti těší  

a spolupracují. Což vede k plnění cílů této metody. „Dochází tady ke zklidnění žáků. Určitě se 

sem těší a jsou zde spokojení. Takže určitě ta pozitiva tady jsou.“ (Interview, Pilařová) 
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5.2 Klienti snoezelen místnosti 

 

Snoezelen můžeme najít hned v několika druzích zařízení, zejména na školách, v integračních 

centrech, ale i v domovech s pečovatelskou nebo sociální službou, nemocnicích nebo třeba 

na psychiatrických klinikách. Cílová skupina snoezelen konceptu je tedy velice rozsáhlá. Dříve 

byl snoezelen určen především žákům s mentálním postižením, ale nyní jsou předmětem 

zájmu žáci se smyslovými vadami „…jedinci s duševní poruchou, senioři s různým stupněm 

demence, předškolní děti, děti se syndromem ADHD, lidé po operacích mozku a mozkových 

zraněních, lidé trpící Parkinsonovou chorobou nebo Alzheimerovou nemocí a další.“ 

(Vitásková, 2004 str.69) 

Můžeme tyto skupiny dělit podle diagnózy, věku, ontogenetického vývoje a životního 

prostředí (jakou prošel klient podnětovou cestou, než se dostal k nám).  Pro tuto práci jsem 

jako cílovou skupinu zvolila žáky ZŠ speciální s mentálním a kombinovaným postižením. 

 

 

5.3 Snoezelen tým 

 

 Snoezelen metodu může aplikovat hned několik profesí, jsou to speciální pedagogové, 

terapeuti (muzikoterapeuti, ergoterapeuti, aromaterapeuti, psychoterapeuti atd.), 

vychovatelé, pedagogové, psychologové, pečovatelé a sociální pracovníci, ale metodou se 

může zabývat například i rodič anebo jiná osoba, která prošla minimálně nějakým 

akreditovaným a certifikovaným kurzem, který se této metodě věnuje. Průvodce metodou by 

měl být takový člověk, který tuto práci chce dělat, nikdy by to neměl být člověk, který to dělá 

z donucení např. svého zaměstnavatele. Měl by to být člověk empatický, trpělivý a schopný 

zapojit svou fantazii v navrhování hodin.  

Nejdůležitější pro práci průvodce ve snoezelenu je jeho „pracovní tým“. Je důležité, aby se na 

práci ve snoezelenu podíleli nejen speciální pedagogové, terapeuti, ergoterapeuti, 
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psychologové, ale třeba i technik. Protože pokud se rozbije nějaké vybavení v místnosti, 

budeme potřebovat nějakého schopného technika, který závadu opraví. 

Pokud máme na škole místnost snoezelen, kterou navštěvují všechny třídy a ne vždy se 

stejným průvodcem, tak mezi průvodci musí fungovat vzájemná komunikace. Když 

vyzdobíme místnost na „jaro“, bylo by vhodné, aby všichni kolegové ctili jarní témata nebo 

neutrální, není vhodné například v místnosti s tématikou „jara“ provozovat „letní den 

 u moře“ nebo téma „sáňkování“. 

 V týmu by vždy měla být dobrá atmosféra, protože klienti negativní atmosféru vnímají. 

Pokud tedy nefunguje komunikace mezi jednotlivými pracovníky, pak může docházet 

k nedopatřením, která vedou ke konfliktům a tedy i k nepříznivé atmosféře. 

V Diakonii MŠ a ZŠ pro žáky s těžkými kombinovanými vadami mají funkční snoezelen tým, 

v čele s Hanou Hönigsfeldovou. Zajímalo mě, kde bere inspiraci pro práci ve snoezelenu a jak 

to u nich funguje. Otázka zněla „Kde berete inspiraci pro terapeutická a jiná cvičení?” 

„Spíš z těch praxí, já jsem byla na čtyřdenním kurzu v Ostravě a tam byla jak teorie, tak velká 

praxe a celý zařízený byt. Paní Filatová a paní Janků mají zařízený celý byt a v každé místnosti 

je jiný snoezelen. Prošli jsme tam i praxi. Sami jsme si zkusili na sobě navzájem, jak vypadá, 

taková připravená hodina. Což bylo úplně perfektní. Tam jsem načerpala opravdu hodně 

nápadů. A potom záleží na tom, jak člověk sám rozvíjí svoji fantazii a nečerpá jen nápady od 

někoho jiného. V naší škole hodně používáme projektové dny, vždy s nějakým tématem  

a kulisami. Teď jsme třeba měli „modrý den“, nebo „retro“. To se vždycky vyzdobí tělocvična 

a všichni si tam prožívají den všemi smysly, jsou tam stanoviště s výrobky. A to se snažím 

vždycky využít ještě potom ve snoezelenu, aby ten den nepřišel vniveč.“ (Interview, 

Hönigsfeldová) 
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6 Vybavení snoezelen místnosti 

 

Snoezelen místnosti máme ve třech základních barevnostech tj. tmavé, světlé a barevné 

místnosti, tato barevnost se týká především výmalby, ale i celkového vybavení a designu 

místnosti. Vybavení místnosti můžeme rozdělit do dvou základních skupin a to na technické 

vybavení a měkké vybavení. V této kapitole zmíním i důležitost elektroinstalace v závislosti 

na druhy osvětlení, množství zásuvek a vypínačů včetně centrálního vypínače. 

 

 

6.1 Technické vybavení 

 

Nežli se začneme zabývat samotným vybavováním místnosti, musíme se zaměřit i na 

umístění místnosti v budově. Místnost by měla být vybudována na takovém místě, kde 

nebude přílišný hluk z jiných místností nebo z ulice, ale také např. na místě kde nebudou cítit 

nejrůznější pachy např. z kuchyně. Jelikož všechny tyto detaily mohou úplně narušit celý 

chod terapie. Místnost by tedy měly být na tichém a klidném místě s dobrých odvětráváním. 

Samozřejmě v místnosti by měla být klimatizace, aby se dalo nastavit vhodné klima pro práci. 

Kvůli technickým pomůckám bychom si měli nechat vypracovat technický výkres, kde 

budeme mít rozměry místnosti, zakreslená okna (rozměry včetně rámu, ale i sklo okna), 

dveře a dveřní zárubně, strop atd. Také bychom měli vědět, v jakém stavu jsou zdi a jaká je 

kvalita stropu, kvůli závěsným pomůckám. 

Hlavním bodem v realizaci je nakreslený plán místnosti. Tento nákres by měl být vytvořený 

přímo terapeutem, který snoezelen chce pro své klienty v zařízení vybudovat. Je to kvůli 

tomu, aby v návrhu bylo znázorněno veškeré vybavení, které bylo vybrané na základě cílové 

skupiny, která bude místnost navštěvovat. Plánek musí být promyšlený a nakreslený 

především v půdorysu. Je potřeba vědět, když v místnosti bude např. vodní postel, kde bude 

umístěna, kde bude vodní válec, vše je nutné vědět, než začne samotná realizace. 
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Pak společně s technickým výkresem přijde na řadu elektroinstalace. Při řešení 

elektroinstalace se musíme obrátit na odborníky, aby nám navrhli elektro plánek nebo 

projekt. V místnosti by mělo být neuvěřitelných 16 zásuvek podél země, 8-16 zásuvek  

u stropu, 1 prodlužovací bubnová zásuvka se čtyřmi funkčními vstupy a 4 zásuvky na dálkové 

ovládání. Samozřejmě je vhodné mít centrální vypínač na všechny zásuvky v místnosti.  

Do místnosti je vhodné též pořídit dvě výkonná světla, která mají funkci postupného 

zatemnění a rozsvícení. Dále jedno světlo pro snazší práci s technikou, takové světlo, které 

budeme mít například u centrálního počítače. Toto světlo je určené hlavně pro terapeuty  

a průvodce místností, aby jim usnadnilo práci. Velice účinnou a oblíbenou pomůckou je UV 

světlo, klientům se toto světlo líbí a je i cenově dostupné. 

Po vyřešení veškeré elektroinstalace je potřeba zvolit barvu místnosti, ale než začneme se 

samotnou výmalbou, je vhodné zdi nejprve impregnovat. Barvy pro výmalbu volíme vždy 

cíleně a nikdy nepoužíváme přímé barvy, je vždy lepší používat barvy míchané. Například 

není úplně vhodné používat čistě bílou barvu, lepší je například lehce krémová nebo jinak 

zbarvená běloba. Když použijeme čistě bílou barvu, tak nám pak pod UV světem bude svítit 

celý pokoj a to my ve většině případů nechceme. Také je důležité používat syté barvy nikoliv 

mdlé, křídové odstíny. I světlá barva musí být sytá. Pro dokonalost výmalby je vhodné pozvat 

si odborníka, aby výmalba byla čistá. 

Další nedílnou součástí je podlahová krytina. Ať použijeme jakoukoliv podlahovou krytinu, 

vždy by měl být podlaha vytápěná. Podlahu též vybíráme tak, aby nejlépe vyhovovala našim 

klientům. Můžeme použít koberec, ale měli bychom dbát na to, aby byl jemný, ale ne příliš 

dlouhý kvůli alergiím. Dále podlaha může být dřevěná, korková, laminátová. Nejméně se 

doporučuje podlaha kamenná nebo dlažba, pokud však takovou podlahu snoezelen má,  

je třeba, aby byla vyhřívaná. Do místnosti by klienti i průvodci měli chodit vždy bez bot a je 

možné i na ponožky navléknout látkové návleky, kvůli zvýšení hygieny. 

Když už máme místnost připravenou k vybavování, je třeba umístit námi vybrané pomůcky. 

Mezi takové pomůcky patří data projektor, dálkové ovládání, vodní sloup, optická vlákna, 

aroma difuzéry, magma lampy atd.  
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Jednou z velmi častých pomůcek je vodní bublinkový sloup. Tento sloup neslouží jen pro 

zrakovou stimulaci, ale také k využívání jeho vibrací. Vibrace se mění podle tloušťky sloupu, 

je tedy důležité vybrat správný sloup, podle výšky a šířky, nebo zda chceme sloup volný nebo 

připevněný k zemi, popřípadě i ke stropu. Sloup též můžeme mít upevnění pouze v zemi, 

nebo i s pódiem. Pódium je vhodné zejména pro žáky s tělesným postižením, které k válci 

můžeme napolohovat tak, aby cítili vibrace a byli dostatečně blízko. Pokud ve třídě máme 

děti s ADHD a autismem je bezpečnější mít sloup upevněný v zemi. Volně přenosný sloup je 

vhodný např. pro skupinové terapie nebo pro menší děti, které sloup nemohou převrhnout. 

  

Optická terapeutická vlákna jsou též nedílnou součástí snoezelen místností. Vlákna stejně 

jako válec svítí a pomocí ovladače můžeme měnit jejich barvy. Jsou tedy vhodná nejen jako 

zrakový stimul, ale můžeme je využít k výuce barev, žáci sami mohou barvy přepínat. Optická 

vlákna jsou lehká a pevná. Vlákna mohou být i v závěsu, ale v tom případě je nemůžeme 

využívat naplno, jelikož jsou stabilně zavěšena. Těžší optická vlákna můžeme pokládat  

na žáky s ADHD a jsou též vhodnější i pro žáky s PAS. 

 

Dalším vybavením, které ve snoezelen místnostech bývá, je zrcadlová koule, ta se musí točit 

velice pomalu, protože při rychlejších otáčkách by mohla vyvolat u žáků s epilepsií epileptický 

záchvat. Tato zrcadlová koule též není vhodná pro žáky, kteří mají sklony k rizikovému 

chování, také u žáků s ADHD nebo poruchami chování, jelikož může působit nežádoucím 

účinkem. 

 

Nedílnou součástí každé místnosti je nějaký druh projektoru, diaprojektor, projektor na 

olejové kotouče atd. Nejlépe by měl projektor sahat od stropu až k zemi, aby tvořil plný 

obraz, který vtáhne diváka do děje, obklopí ho a zprostředkuje mu tak ten nejlepší možný 

zážitek. 

UV světlo je další pomůckou, která dokáže z obyčejného vykouzlit neobyčejné. Je to 

pomůcka, která je poměrně levnou záležitostí a její význam je obrovský. UV světlem osvícené 

předměty stimulují zrak a žáci na tyto podněty velmi dobře reagují. Ale stejně jako u všeho je 

reagování na UV světlo individuální u každého žáka. 

Technických pomůcek do snoezelenu je celá řada a tak vyzdvihnu ještě několik z nich, které 

považuji za důležité. (Kurz 2018, ISNA-MSE),(Filatová, 2014 str.75-82) 
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Hvězdné nebe je také velmi častou pomůckou ve snoezelenu. Při navrhování místnosti si tak 

mohou tvůrci položit otázku: „A co na strop?“. Možností není mnoho, buď využijeme 

hvězdné nebe, nebesa nebo čistý strop. Samozřejmě jako je to u veškerého vybavení,  

tak i strop musíme volit tak, aby byl přiměřený potřebám žáků. Pokud máme mnoho 

světelných pomůcek v celé místnosti, tak hvězdný strop už by mohl být zbytečný, dokonce by 

mohlo dojít k přehlcení smyslových vjemů. Nebesa, pokud jsou také moc výrazná, tak by 

mohla též narušovat pozornost dítěte. Nebesa a hvězdné nebe však mají i pozitiva. Pokud 

máme ve třídě imobilní žáky, hodně je polohujeme nebo s nimi relaxujeme, pak je podnětný 

strop rozhodně vhodnější nežli čistý a nezajímavý strop. Zvolila bych tedy zajímavý 

 a podnětný strop do míst, kde žáci budou převážně ležet a relaxovat. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

Pomůcek, které do snoezelenu můžeme pořídit je celá řada. Ať se jedná o pomůcky přímo 

z kvalifikovaných obchodů, tak i pomůcky, které si sami průvodci místností mohou vyrobit 

nebo je koupit i v běžných obchodních domech. Levné pomůcky mohou být cokoliv nás 

napadne a co může být pro žáky zajímavé a pro práci s nimi bezpečné -  folie na malování (na 

nábytek)můžeme využít například při polohování, jako ozvláštnění. Nebo bublinkové fólie, 

polštáře s různou náplní (korálky, fazole, rýže) atd. Veškeré pomůcky co používáme, bychom 

nejprve měli vyzkoušet sami na sobě, jelikož pokud nám samotným je nějaká pomůcka 

nepříjemná, pak bychom ji neměli používat v práci s žákem či klientem. 

 K vybavení snoezelenu se ještě vrátím u popisu vlastní snoezelen místnosti, kde popíši 

vybavení, které jsem zvolila a také odůvodním proč. 

 

 

6.2 Měkké a polohovací vybavení 

 

Základem místnosti musí být především nějaký polohovací nábytek, jelikož místnost musí být 

zařízena i pro žáky s tělesným postižením.  Jednou z velice důležitých aktivit ve snoezelenu je 

správné polohování klientů a žáků, kteří snoezelen navštěvují. Pokud se žáci necítí pohodlně, 

tak nemůžeme očekávat, že s námi budou při práci plně spolupracovat. 
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Pro polohování se dost často využívá vodní postel, klasická postel, vaky na sezení. Vodní 

postel by měla mít vždy pevné pódium, aby se žák mohl opřít a cítit nějakou podporu, než si 

lehne na pohyblivou vodní plochu. K tomu se pojí i „svoboda rozhodnutí“, žák musí sám 

chtít. Když si nejprve sedne na pevné pódium, sáhne si na vodní matraci, tak se pak sám 

může rozhodnout, zda chce či nechce na vodní lůžko. Vodní postel je vhodná pro žáky 

s kombinovanými vadami, ale vždy by měla být postel vyhřívaná. 

Místo vodní postele se také využívá trampolína, která má podobný efekt jako vodní postel, 

při pohybu se vlní a žák při polohování je v trampolíně mírně propadlý. Na trampolíně 

samozřejmě máme nějakou měkkou deku, aby to bylo pro žáky pohodlné. 

Mezi další polohovací vybavení patří vaky, ty by měly mít v sobě co nejmenší možné kuličky, 

aby žák nevnímal moc výraznou strukturu náplně vaku.  

Houpačka a houpací platforma, je pomůcka velmi vhodná pro žáky s kombinovaným 

postižením. Houpací platformu ve svém návrhu uplatním, takže její výhody popíši v jiné 

kapitole. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

 

 

6.3 Barva a typ snoezelen místnosti 

 

Samozřejmě jako všechno, tak i barva snoezelenu má svůj význam a vybíráme ji na základě 

cílové skupiny. Snoezeleny jsou ve třech základních barevných stylech, jak jsem již uvedla 

výše.  

Existují ale i místnosti zaměřené, jako jsou: zvukové místnosti, interaktivní místnosti, vodní 

prostředí, vypolstrované hrací místnosti, přenosné prostředí, virtuální prostředí, inkluzívní 

prostředí, proměnlivé pokoje, sociální prostředí, bezpodmětné místnosti. (Filatová,2014 

str.32-37) 

Barva je důležitá a musíme vždy hledět na potřeby našich klientů. 
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Tmavé místnosti jsou vhodné zejména pro žáky se zrakovými vadami, je to určeno zejména 

tím, že ve tmavém prostoru lépe vyniknou světelné efekty a pomůcky pro tyto klienty. Oproti 

tomu světlé místnosti jsou vhodné zejména pro seniory. 

 

Obrázek 114 

Barevné místnosti mohou využívat jako svou přednost přirozené světlo. Mohou to být 

místnosti, které jsou určené k volnočasovým aktivitám, ale i využívat terapeutické metody 

snoezelenu. 

                                                           
14

 Průvodce konceptem SNOEZELEN-MSE krok po kroku  Ostrava: ISNA-MSE, IČ 22899715 
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Obrázek 215 

 

Světlé, bílé – jsou dobré pro seniory (smetanová barva, bílá není dobrá, protože se celá 

místnost rozsvítí pod UV světlem) variabilita 

Nejen celková barevnost místnosti sehrává svou roli, ale i symbolika barev při práci 

s klientem.  

 

 

Obrázek 316 

 

 

                                                           
15

 Vlastní fotografie (ZŠ Žďár nad Sázavou) 
16

 https://www.sensa-shop.cz/sekce/snoezelen-mistnost/ 

https://www.sensa-shop.cz/sekce/snoezelen-mistnost/
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6.3.1 Barevné konotace 

 

To, že barvy působící na člověka, je zřejmé a ve snoezelen místnosti toho můžeme využít. 

Snoezelen hodiny se nemusejí nutně odehrávat ve tmavém prostoru při zhasnutých světlech 

a zatažených oknech. Ve snoezelen místnosti je denní světlo v nějakých případech i žádoucí, 

vše samozřejmě záleží na klientech, se kterými pracujeme. Se světlem pracujeme především 

tehdy, když chceme zvýraznit nějaký předmět, který chceme dostat do středu pozornosti 

žáka. V takovém případě můžeme zhasnout světla, abychom okolní prostředí udělali 

nezajímavé a klient nebo žák se soustředil pouze na určený předmět. S tím vším souvisí 

 i barvy, které v místnosti máme a se kterými pracujeme. Používáme barevné pomůcky, 

světelné pomůcky různých barev nebo dokonce můžeme změnit barvu celé místnosti pomocí 

světelných efektů, to změní náladu v celé místnosti a ovlivníme tak práci ve snoezelenu.  

Využívání náladových barev je ve snoezelenu poměrně časté, navození atmosféry pomocí 

barvy má však svá pravidla, a tím je znát význam těchto barev a co nám tato barva může 

navodit za pocity. 

Podle tabulky -  barevné konotace, Snoezelen – MSE z roku 2013 mají barvy své významy, 

nejdůležitější z nich jsou tyto: 

- Bílá – Je barva důstojná, slavnostní, duchovní, vznešená, vzbuzující úctu, vážná  

a rozvážná. Pro využití této barvy ve snoezelenu docílíme neutrálního a sterilního 

pocitu, ale také něžnosti, klidu a mírumilovnosti. 

- Žlutá – Žlutou vnímáme velice pozitivně, je to barva veselá, radostná, živá a šťastná. 

V místnosti působí na klienta aktivačně a stimulačně. 

- Oranžová – Tato barva je velice podobná ve svém působení žluté, též je veselá, 

radostná, živá, ale také je příjemná, světlá, jásavá, dramatická, vášnivá a smyslová. 

Tato barva je však nevhodná pro snoezelen terapii. Tato barva podněcuje 

k impulzivitě a úzkostem. Je aktivační a stimulační, což sice je vhodné, ale ne 

v případě, že chceme s klienty relaxovat a odpočívat. 

- Červená – Červenou vnímáme jako rozveselenou, dramatickou, vášnivou, smyslovou, 

rozrušenou, impulzivní, neklidnou, radostnou a živou. Tato barva je též nevhodná pro 

snoezelen, protože podněcuje a vyvolává agresivitu. 

- Růžová – Je také barva veselá, radostná, živá, příjemná a šťastná. Ve snoezelenu je 

považovaná za aktivační barvu. 
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- Purpurová – Purpurová barva je považovaná za duchovní, vznešenou, důstojnou, 

posvátnou a za barvu vzbuzující úctu. Ale ve snoezelen místnosti může vyvolat 

melancholii a zádumčivost. 

- Modrá – Je barva povolná, něžná, zasněná, citová, toužebná, žádostivá, klidná, 

lyrická, ale i smutná, nenucená a uspokojující. Tato barva je vhodná zejména pro 

relaxační účely, navozuje pocity bezpečí a klienta zklidňuje. Pro využití ve snoezelenu 

je neutrální, něžná a konejší. 

- Zelená – Působí podobně jako modrá barva, je povolná, něžná, zasněná, citová, 

toužebná, žádostivá, smutná, lyrická, nenucená, uspokojující a klidná. Je neutrální  

a působí na klienta bezpečně a klidně. 

- Hnědá – Je vážná, robustní, válečnická, velkolepá a uvážlivá. Pro snoezelen je 

neutrální, relaxační, bezpečná a uklidňující. 

- Šedá – Šedá barva je vnímaná jako patetická, žalostná, smutná, truchlivá, tragická, 

melancholická, frustrovaná, depresivní, ponurá, sklíčená a tmavá. Tato barva může 

klientům navodit depresivní náladu s rizikem asociace. 

- Černá – Tato barva je podobně jako šedá považovaná za ponurou, depresivní, 

patetickou, žalostnou, truchlivou, tragická a smutná. V místnosti černá může 

způsobovat klientovi pocity úzkosti, nepřátelství a způsobuje protivnou náladu. 

(Filatová, 2014, str.39) 

  

 

7 Stimulace smyslů 

 

Ve snoezelenu, jak již bylo několikrát zmíněné, se stimulují smysly, zajímalo mě, kterým 

smyslům se v zařízeních nejvíce věnují. Samozřejmě se snaží využívat celé spektrum smyslů. 

Vždy bychom měli stimulovat i smysly, o kterých si myslíme, že o ně klient přišel nebo má 

např. zbytky zraku či sluchu. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

A jaké smysly upřednostňují speciální pedagožky, demonstruji na těchto níže uvedených 

citací z rozhovorů. Musíme si ale uvědomit, že žádný smysl nefunguje zcela odděleně, ale 

v kooperaci s ostatními ať více či méně. 
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 „Zrak, sluch, hmat, čich a při těch programech se snažíme, aby tam byly všechny smysly. 

Chuť máme, děláme ochutnávky, ale to spíš až ve třídách. Ze všeho nejmíň se dělá ta 

ochutnávka, ale máme tady třeba hodinu „podzim“, tak máme ochutnávku ledových 

kašťanů, tak kousíček vždycky dáme, ale musíme kontrolovat, aby to nebylo 

všude.“(Interview, Pilařová) 

„Určitě masáže, ta hmatová stimulace, ten dotek využívám hodně. Čich, tak to tam vůni 

vždycky nějakou tématickou dávám. Nebo neutrální tam máme pořád. Sluch a zrak vlastně 

taky, to jsou tam ty světelné efekty. Možná úplně nejmíň chuť, protože ochutnávky dávám 

jenom někdy. Nedávám je pokaždé, takže chuť je tam zastoupená nejméně.“ (Interview, 

Hönigsfeldová) 

 

 

7.1 Bazální stimulace 

 

„Jak u Vás probíhá bazální stimulace?“ 

„Tak ta probíhá formou různého polohování, masáží, tak zvaných koupelí, na to jsem 

absolvovala kurz bazální stimulace číslo 1, ještě tedy nemám nástavbový kurz. A jsou tam 

různě ty metody, které se používají k uvědomění vlastního těla toho dítěte a různé vibrační 

 a vestibulární podněty, houpání na lůžku a tak.“(Interview, Hönigsfeldová) 

„Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské 

vnímání.“ (Friedlová, 2007. str.19) Mezi základní prvky konceptu bazální stimulace patří 

pohyb, komunikace a vnímání, které jsou vzájemně propojené. Tento koncept se věnuje 

rozvoji všech lidských potřeb prostřednictvím stimulace smyslových orgánů. Bazální 

stimulace propojuje tělo s duší a zprostředkovává spojení pohybu s prožitkem. 

Mezi základní prvky stimulace patří somatická, vestibulární a vibrační. Dále máme optickou, 

auditivní, taktilně- haptickou, olfaktorickou a orální. (Friedlová, 2007,str. 19-24) 
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A právě o těchto třech základních druzích bazální stimulace se zmínila i pani Dana Bučková: 

„Používáme somatickou, vibrační a vestibulární, například houpáme děti v dece. Vibrační 

používáme pravidelně, válec vibruje, všechny vibrační stroječky i ty tibetské misky přenáší 

vibrace vodním lůžkem i vakem. Na somatickou stimulaci, máme ponožky na dlaních a děti 

hladíme. Takže tady tím způsobem. A samotný vak je takové hnízdečko, ve kterém je dítě 

ohraničené, takže polohování je součástí té bazální stimulace.“ (Interview, Bučková) 

 

 

7.2 Zraková stimulace ve Snoezelenu 

 

Ve snoezelenu máme nepřeberné množství pomůcek, kterými stimulujeme zrak našich 

klientů a žáků. Jedná se dost často především o světelné pomůcky, které žáky zaujmou  

a motivují je k zapojení zraku. Samozřejmě bychom měli mít při práci další pomůcky vypnuté, 

aby se zrak zaměřil jen tam, kam chceme, nikdy bychom neměli využívat mnoho pomůcek 

současně, mohlo by totiž dojít k přehlcení. Zrakem vnímáme nejvíce podnětů z okolí a je tedy 

nutné zrak rozvíjet i u žáků, u kterých je diagnostikována zraková vada.(Kurz 2018, ISNA-

MSE) 

Tyflopedie nebo též oftalmopedie používá speciálně pedagogické metody jako je reedukace, 

kompenzace a rehabilitace zraku. Mezi reedukační metody patří právě zraková simulace, 

reedukace zraku a ortopticko- neoptická cvičení.(Röderová, Květoňová-Švecová, Nováková, 

2007, str.10) Kompenzační metody jsou pak takové, které nám zdokonalují jiné smysly, které 

pak kompenzují například ztrátu zraku.  Ale jak jsem již výše uvedla, ve snoezelenu 

stimulujeme i smysly, které jsou zdánlivě ztracené. 

Snoezelen je též vhodný pro nácvik vnímání barev a zjemňování barvocitu, nácvik vnímání 

tvarů, nácvik vnímání plochy nebo nácvik orientace v prostoru. Všechny tyto nácviky jsou 

podle Röderové, Květoňové-Švecové a Novákové (2007, str. 55-57) určeny pro speciálně 

pedagogickou péči o děti s narušeným binokulárním viděním, ale i tak je můžeme praktikovat 

i v prostředí snoezelenu. 
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Pro stimulaci zraku je vhodné využívat pomůcky, které mění barvu, pohybují se, svítí nebo 

jsou vizuálně zajímavé. 

 

 

7.3 Stimulace sluchu ve Snoezelenu 

 

Ve snoezelenu můžeme používat hudbu jako kulisu, která doplňuje hodinu. K tomu 

využíváme tématicky vhodnou hudbu. Pokud s žáky relaxujeme, pak zvolíme relaxační, 

klidnou hudbu. „Hudbu vybíráme dle vkusu, postižení a mentality klienta, nebo na základě 

námi cíleného efektu, kterým je buď tělesná stimulace, nebo relaxace.“ ( Liška,1999 str. 49) 

Ve snoezelenu se využívají, jak již bylo výše uvedené, prvky muzikoterapie. Klienti mohou 

bubnovat, používat chrastidla a nejrůznější jednoduché nástroje. Sluch stimulujeme také 

pomocí sluchového pexesa, které nám odhalí nejen sluchovou citlivost, ale také dominantní 

ucho klienta. A s tím můžeme dále pracovat, např. rozvíjet sluchové vnímání u méně 

dominantního ucha. 

Sluch ale stimulujeme i pomocí skrytých reproduktorů, do kterých pouštíme nejrůznější 

hudbu, není nutné pouštět jen hudbu meditační nebo ezoterickou, ale jak bylo uvedeno 

výše, pouštíme hudbu tématickou. Jsou též doporučeny dětské a pohádkové písničky, 

klasická, lidová či romantická nebo populární hudba. (Liška, 1999, str. 50) 

 

 

7.4 Hmat a vnímání vlastního těla 

 

Hmat lze rozvíjet ve snoezelenu hned několika způsoby. Můžeme využívat taktilně- haptické 

chodníčky, hmatová pexesa, hmatové stěny atd.  
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„Hmatové podněty jsou stimulovány předměty různých tvarů a z různých materiálů, 

matracemi různých tlouštěk, vpouštěním teplého a studeného vzduchu, zvlhčováním vzduchu 

atd.“ (Liška, 1999 str.49) 

Liška (1999, str.50-51) též hovoří o uklidňující tělesné stimulaci, které lze dosáhnout při hře 

v míčové koupeli (tedy v bazénku s balónky), kterou podle něj upřednostňují nejen děti 

s postižením. Ale lze použít i větrné tunely, ve kterých proudí teplý či studený vzduch. 

 

 

7.5 Stimulace čichu a chuťové ochutnávky ve snoezelenu 

 

Každá místnost, ať chceme či ne, má svou specifickou vůni. Ve snoezelenu vůni měníme dle 

potřeb pomocí vonných lampiček a aroma difuzérů. Vždy bychom měli používat 100% 

přírodní vůně.  Jedině tak vyvoláme co nejautentičtější čichový zážitek. (Kurz 2018, ISNA-

MSE) 

Chuť stimulujeme pomocí nejrůznějších tématických ochutnávek. Ale chuť jak vyplývá 

z rozhovorů je nejméně stimulovaným smyslem ve snoezelenu. 

 

 

8 Plán snoezelen terapie 

 

Jako každá vzdělávací metoda, tak i práce ve snoezelen místnosti má mít navržený plán 

práce. Pro plán je nutné si definovat cíle, jak krátkodobé tak i dlouhodobé.  Je důležité, aby 

měl průvodce nebo terapeut na paměti, že dítě nesmíme přetěžovat. Je tedy potřeba hodinu 

sestavit tak, abychom střídali aktivaci, stimulaci a relaxaci podle potřeb jednotlivých 

žáků.(Kurz 2018, ISNA-MSE) 
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 Roviny práce ve snoezelenu můžeme rozdělit na pedagogickou rovinu, senzorickou 

 a psychologickou. Každá tato rovina plní své vlastní cíle. U pedagogické roviny se jedná 

 o cíle vzdělávací a výchovné, zatímco u senzorické roviny je hlavním cílem rozvoj smyslů 

 a u psychologické se jedná o cíle, které zlepšují psychický stav našich klientů a žáků. 

Zárukou úspěchu terapie ve snoezelen prostředí jsou znalosti a zkušenosti terapeuta nikoli 

naddimenzovaná snoezelen místnost. Pokud je průvodcem osoba, která nemá znalosti pro 

práci ve snoezelenu, pak může zapnout veškeré vybavení, ve snaze žáky zaujmout, ale docílí 

tím akorát přehlcení smyslů, což není cílem snoezelen terapie. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

 

 

8.1 Složky osobnosti ve snoezelen konceptu 

 

Ve snoezelenu pracujeme i s tzv. složkami osobnosti. Pracujeme se spirituální složkou, která 

řeší otázku života „proč tu jsem, co tu dělám?“. Na této stránce pracujeme hlavně se seniory, 

mají pocit, že už nejsou užiteční. Ale oni se potřebují cítit užitečně, chtějí předávat svá 

moudra, a tak bychom měli i podle toho s nimi jednat a nechávat je mluvit. U dětí to je 

naopak, my jim dáváme svá moudra, učíme je, rozvíjíme je a vkládáme do nich nové 

zkušenosti, znalosti a zážitky. Další složka je psychická, ta se stará o psychické stavy našich 

klientů, měli bychom tedy dbát na to, aby se ve snoezelenu cítili vždy dobře, spokojeně  

a bezpečně. Další složkou je BIO složka, tělesná složka a v neposlední řadě složka sociální. 

S těmito složkami pracujeme a je nutné si uvědomovat na jaké úrovni náš klient je. A pak 

začínáme rozvíjet tu oblast, ve které je na tom nejhůř. Vytvoříme si tak náš plán terapie, plán 

rozvoje.(Kurz 2018, ISNA-MSE) 
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8.2 Struktura, organizace a plán hodiny ve snoezelenu 

 

Práce ve snoezelenu má svá pravidla a postupy práce, které mají za cíl, aby čas který klient 

nebo žák stráví v místnosti, pro něj byl něčím prospěšný, aby měl smysl. Je tedy nutné si 

stanovit individuální cíle, pro každého žáka, který do snoezelenu bude pravidelně docházet. 

 

 

Obrázek 4 

Tento kruh popisuje hlavní body každé snoezelen terapie. Vždy musíme znát našeho klienta, 

se kterým pracujeme (Sběr informací), jeho diagnózu, obtíže atd. (zdroje, problémy). Hodinu 

vždy plánujeme podle předem stanovených cílů, kterých chceme dosáhnout. Pak přijde na 

řadu samotná práce ve snoezelenu (průběh) a na závěr reflexe. Reflexe nám slouží jako 

nástroj pro zdokonalování naší činnosti, vychytáme všechny nedostatky z uplynulé hodiny  

a znovu sbíráme nové informace, aby naše další hodina byla úspěšná. (Filatová, 2014, str.99) 
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Cíleně zaměřené plánované hodiny potřebují přípravu. Samozřejmě lze dělat hodinu i bez 

přípravy a pracovat individuálně, ale nikdy nedocílíme takových výsledků jako, když si hodinu 

připravím a cíleně v hodině působím na klienta. 

Každá snoezelen hodina by měla začínat zahajovacím rituálem, ten by měl trvat okolo 5-ti 

minut. Jedná se o individuální zahájení hodiny, které nastavuje sám terapeut. Může se jednat 

o úvodní písničku, zazvonění na zvoneček, nějaká pohybová aktivita atd. Pro začáteční rituál 

můžeme využít speciální zvoneček, který žáky zklidní, jelikož zvoní jen tehdy, pokud je pohyb 

ruky souvislý, klidný a pravidelný, v opačném případě zvonek nezvoní. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

Další fází hodiny je polohování. Správné polohování je základem pro efektivní práci 

s klientem. V úvodu by mělo trvat maximálně 10 min. 

Hlavní část by měla být vždy vyvážená, je vhodné střídat aktivity stimulační a aktivační s těmi 

relaxačními. V průběhu této části dochází k bazální stimulaci, masážím, míčkování, 

peříčkování a stimulacím jednotlivých smyslů.  

Hlavní část hodiny ve snoezelenu může a nemusí být tématicky zaměřená, ale tématicky 

zaměřené hodiny jsou komplexnější a dle mého názoru zajímavější nejen pro žáky, ale i pro 

průvodce. 

Pokud v hodině pouštíme video či pohádku, vždy bychom měli zvolit takovou délku, po 

kterou dokážou naši žáci držet pozornost. 

Hlavní část hodiny se může skládat z jakýchkoliv aktivit, které terapeut nebo průvodce 

navrhne. Je též možnost využít již existující programy, které utváří sama paní Filatová. 

K navrženým hodinám si průvodci mohou zakoupit celý set s pomůckami. (Kurz 2018, ISNA-

MSE) 

Polohování ve snoezelenu je velmi důležité. Vždy bychom měli dbát na pohodlí klienta. 

Polohování musíme dobře vyvážit, aby se klient cítil dobře a mohl se soustředit jen na práci. 

Zásadou polohování je vyvážit aktivace a relaxace. Pokud pracujeme s někým, kdo většinu 

času leží, tak se ho snažíme posazovat a naopak, ti co celý den běhají a nezastaví se, tak se je 

snažíme uklidnit.  
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K polohování můžeme využít vodní lůžko, postel, polohovací vaky a polštáře, pódia, speciálně 

upravené vaky (ve tvaru, slunečnice, mušle, šneka, motýla, jezírka atd.), které můžeme najít 

na stránkách Kreativní dílna Maxim-zdr.cz.  

Na závěr hodiny bychom měli žáky znovu uklidnit a provést relaxační aktivitu. Hodinu 

ukončíme pomocí závěrečného rituálu, který by žáci měli znát. Každá hodina ve snoezelenu 

by měla končit stejným rituálem, který žákům a klientům prozradí, že je konec. 

 

 

8.3 Tématická zážitková hodina 

 

Snoezelen místnost je v podstatě sama velkým tématem, je to odlišné prostředí, takže 

s novými žáky a klienty bychom nejprve měli pracovat pouze se samotnou místností. 

Místnost jim ukázat, představit a teprve pak ji tématicky používat a měnit. 

Nejčastější tématické hodiny, které se ve snoezelenech praktikují, jsou zaměřené na čtyři 

roční období. Jsou to témata, která jsou blízká i žákům se znevýhodněním, jelikož nějakým 

způsobem vnímají změny v přírodě ať vědomě či nevědomě. Každý člověk to má v genech 

zakořeněné, takže i člověk s hlubokou mentální retardací pozná, že je zima nebo teplo. (Kurz 

2018, ISNA-MSE) 

Navržení tématické zážitkové hodiny je závislé na našich klientech a žácích. Ať pracujeme ve 

snoezelenu s kýmkoliv je nutné vždy hodinu přizpůsobit individuálním potřebám klienta. 

Protože každý klient je jiný, neexistuje přesně navržená hodina, kterou bychom mohli 

aplikovat na všechny. Můžeme si je však upravovat dle potřeb žáků a klientů. Pokud máme 

např. tématickou hodinu zaměřenou na „Den u moře“, tak se všemi klienty děláme „den  

u moře“, ale co se nám hlavně mění, jsou cíle hodiny. Samozřejmě vždy upraveno dle 

schopností žáků. Pevná struktura, která řídí hodinu jako je například zahájení hodiny a její 

ukončení použijeme vždy.  
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Proto navrhnu tématickou hodinu, která nebude sloužit jako přesný návod pro práci, ale jen 

jako základní osnova, návrh hodiny, který bude možné lehce upravovat na základě potřeb 

jednotlivých žáků.  

Tématické zážitkové hodiny jsou velice oblíbené a jejich tvorbě se budu věnovat níže v práci. 

Tyto hodiny jsou specifické svým zaměřením a zprostředkováním nového zážitku žákům 

 a klientům. Pomocí těchto hodin jim můžeme ukázat pro nás běžné věci, se kterými se oni 

prakticky vůbec nebo jen zřídka setkávají. U žáků s těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením jsou některé aktivity zavrženy jako nevhodné nebo nedostupné, například takové 

dítě nenecháme ležet venku přímo na trávě.  Nikdy nebylo v lese, u vody, nikdy si nesáhlo na 

sníh nebo nesedělo u táborákového ohně atd. Ve snoezelen místnosti jim můžeme pomocí 

těchto hodin připravit takový zážitek, kterým jim zprostředkujeme tyto zkušenosti 

v bezpečném a námi organizovaném prostředí. Tématické hodiny se nejčastěji váží na roční 

období. (Kurz 2018, ISNA-MSE) 

Při tvorbě tematických zážitkových hodin musíme věnovat pozornost zejména správnému 

výběru podnětů. Vybíráme barvy, vůně a symboly pro dané téma.  

 

 

9 Kurz Snoezelen – MSE, reflexe 

 

Organizátorem kurzu byla organizace ISNA –MSE (International Snoezelen Asociation 

Multisensory Environment). Byl to základní kurz s názvem Snoezelen-MSE v teorii a praxi – 

základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. 

Na kurz jsem se rozhodla jít hned z několika důvodů. Hlavní důvodem ke splnění kurzu byla 

možnost metodu provozovat v praxi jako certifikovaný průvodce. Dále jsem kurz chtěla 

využít pro získání podstatných informací, které bych mohla využít jako podklad pro tuto 

práci. 
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Tento kurz byl pod vedením již zmíněné speciální pedagožky a zakladatelky ASNOZ (Asociace 

Snoezelen konceptu České republiky) Renaty Filatové, která mimo jiné je i autorkou většiny 

knih o snoezelenu v českém jazyce. Renata Filatová již od roku 2002 vytvářela první 

snoezelen místnosti v Ostravě a od roku 2013 je členkou ISNA-MSE (International Snoezelen 

Association- Multisensory Anvironment). Paní Filatová má v oboru bohaté zkušenost a její 

práce je rozsáhlá a úzce spolupracuje i s Institucí Bazální stimulace. Od roku 2002 se věnuje 

tvorbě snoezelen místností a v roce 2006 se stala ředitelkou Dětského domova bl. Marie 

Antoníny Kratochvílové, kde pracuje s dětmi s nejrůznějšími diagnózami dodnes. (Filatová, 

2014) 

Nejen, že naplno pracuje s klienty a žáky s nejrůznějšími diagnózami, vede, provádí kurzy a je 

zakladatelkou Vzdělávacího centra Snoezelen konceptu v České republice. Filatová (2014) se 

podílela na rozvoji této metody nejen v České republice, ale i na Slovensku. 

Kurz byl složen z několika praktických ukázek práce z prostředí dětského domova, kde Renata 

Filatová pracuje, ale i žije. Ukázky byly přínosné především díky komentářům k situacím, 

které jsme mohli na videozáznamech vidět. 

Renata Filatová nám ukazovala nejrůznější pomůcky a materiály, které ve snoezelenech lze 

použít, jednalo se o materiály a nástroje běžně se vyskytující v domácnostech, ale ve 

snoezelenu plní úplně jinou funkci. Jako například tato výuková hmatová stěna vyrobená ze 

štětců, řetězu atd. 

 

Obrázek 517 

 

                                                           
17

 https://www.lokki.cz/109-vyukove-steny 

https://www.lokki.cz/109-vyukove-steny
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Ukazovala nám pomůcky, které již nejsou tak běžné v domácnostech, ale jsou známé, jako 

například magické koule, led lampička s optickými vlákny a např. magma lampy. 

 

Obrázek 618 

 

Celý tento kurz byl hlavním zdrojem pro mou práci.  Dozvěděla jsem se velké množství 

informací, které jsem prakticky hned do práce zaznamenávala.  

 

 

10 Kvalitativní výzkum, rozhovory a prohlídka místností 

 

Tato práce se věnuje snoezelen metodě a výstavbě těchto místností a výstupem bude tedy 

návrh snoezelenu včetně jejího využití. Je adekvátní a zcela přirozené nejprve několik 

takových pokojů navštívit, prohlédnout si je a provést rozhovor s průvodci a zakladateli, což 

byla povětšinou jedna a tatáž osoba. Snoezeleny se mohou zdát na první pohled velice 

podobné, avšak při bližším seznámení a prozkoumání jednotlivých prostor je jejich rozdílnost 

patrná. Hlavním a zásadním rozdílem je využití a samozřejmě i rozdílnost vybavení. Každá 

místnost má své specifické rysy, každá vznikala v různém časovém rozmezí a její využití závisí 

především na jejich terapeutech a speciálních pedagozích, kteří s dětmi snoezelen 

navštěvují. 

                                                           
18

 https://www.postazdarma.cz/elektronika/plazmova-koule, https://www.bonami.cz/p/zelena-lavova-lampa-innovagoods-
magma, https://www.puhy.cz/usb-lampicka-se-skelnymi-vlakny-104950.html 

https://www.postazdarma.cz/elektronika/plazmova-koule
https://www.bonami.cz/p/zelena-lavova-lampa-innovagoods-magma
https://www.bonami.cz/p/zelena-lavova-lampa-innovagoods-magma
https://www.puhy.cz/usb-lampicka-se-skelnymi-vlakny-104950.html
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Výzkum jsem pojala formou kvalitativního získávání informací pomocí rozhovorů  

a pozorování. Zkoumaný vzorek se skládal z 5 navštívených zařízení. Zajímalo mě, jak se 

poprvé setkali s metodou snoezelen, zda si místnost vybudovali sami nebo s pomocí nějaké 

firmy, jak jsou s místností spokojeni a další otázky ohledně budování místnosti, financování 

atd. Další otázky pak byly cílené na využití místnosti, jak pracují s žáky s mentálním 

postižením, jak probíhá bazální stimulace, kde hledají inspiraci na terapeutická a jiná cvičení 

a zda se inspirují u zahraničních autorů. 

Otázky jsem zpracovávala tak, abych je mohla rozdělit pro zakladatele a realizátory místností 

a pak na průvodce, jelikož jsem však rozhovor dělala vždy s jednou osobou, tak se některé 

odpovědi shodovaly u více otázek. Během rozhovoru docházelo i k samovolným dotazům, 

které považuji za klíčové, protože vznikaly v reakci na okolní prostředí. Tudíž se jednalo  

o otázky více hloubkově zaměřené. 

Jak jsem již zmiňovala výše, snoezeleny se od sebe v mnohém lišily, na první pohled však 

člověk zcela jistě pozná, že se jedná o multisenzorické prostředí, že se jedná o snoezelen. 

Jelikož každá místnost byla vybavena tak, že nebylo pochyb o tom, že je to snoezelen. Neliší 

se tedy atmosférou ani prvním dojmem, ale v detailech, ve vybavení, výmalbě a především 

ve využití. To, že se nějak liší ve využití, však neznamená, že to jsou ohromné nuance, jde jen 

o nepatrné změny ve vedení hodiny, nebo např. ve způsobu terapie. 

Získané informace jsem využila nejen pro rozšíření náhledu práce na snoezelen, ale i pro 

vytvoření vlastní místnosti. K čemuž se pojí i mé cíle tohoto výzkumu. 

 

 

10.1 Navštívená zařízení, hledání inspirace 

 

Shrnout vše do jedné reflexe je velice obtížné, neboť co škola, nebo jiné zařízení, to jiné 

zkušenosti a jiný snoezelen. Proto níže v textu krátce představím navštívená zařízení, 

vyzdvihnu důležité odpovědi z rozhovorů a provedu celkovou reflexi ke každému snoezelenu. 
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V rámci výzkumu jsem navštívila 5 zařízení, tři v Praze (MŠ a ZŠ Diakonie, Integrační centrum 

Zahrada), pak ZŠ v Chrudimi a Žďáru nad Sázavou a nakonec v Klimkovicích.  

 

 

10.1.1 MŠ a ZŠ speciální Diakonie 

 

Mateřská a Základní škola speciální Diakonie provozuje už několik let snoezelen, který její 

zakladatelka Hana Hönigfeldová vybudovala primárně pro svou třídu, která je složena z žáků 

s nejtěžším mentálním a kombinovaným postižením na škole. Navštívila snoezelen místnosti 

v Holandsku a následně se účastnila kurzu v Ostravě, kde mohla spatřit řadu těchto místností 

a načerpat tak inspiraci pro vytvoření vlastního multismyslového pokoje. 

Tvorba místnosti jim zabrala zhruba půl roku a byla navrhnuta a vybavena jimi samými 

přesně na míru jejich žákům. Snoezelen je vybaven tak, aby byl vhodný i pro tělesně 

postižené žáky.  

Místnost je vybavena vyhřívanou vodní postelí, bublinkovým válcem s pohovkou, olejovým 

projektorem, aroma difuzérem a je obložena z části zrcadly. Každý prvek instalovaný v pokoji 

má svůj účel např. vodní postel je určena k uvolnění, gestikulárnímu podněcování  

a uvědomování si vlastního těla, zrcadla pak slouží k umocnění efektu, k sebepozorování, 

k logopedickým cvičením atd. Jednotliví žáci navštěvují místnost dvakrát týdně a velmi dobře 

na okolní prostředí reagují. Probíhají zde nejrůznější terapie, relaxace a stimulace. 

Samozřejmě tento prostor používají i pro bazální stimulaci, která probíhá hned několika 

způsoby, např. realizují takzvané somatické koupele, což jsou masáže formou doteků  

a hlazení, nebo různé polohování, míčkování, vestibulární a vibrační stimulace. 

Největší úspěch mají tzv. Tématické zážitkové hodiny, které jsou zaměřeny na blížící se 

období např. podzim, Vánoce nebo k přiblížení nějakého prostředí např. „den moře“. Tyto 

tématické hodiny slouží k aktivizaci všech smyslů, rozvíjejí fantazii a aktivují představivost. 

Práce i její cíle jsou individuální pro každého žáka. 
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Obrázek 7 

 

 

10.1.2 Integrační centrum zahrada a ZŠ Zahrádka 

 

Integrační centrum Zahrada a ZŠ Zahrádka využívají společně jednu snoezelen místnost, 

kterou vybudovali v čele s Janou Hykešovou, s kterou jsem vedla o jejich místnosti rozhovor. 

O této vzdělávací metodě se zakladatelka snoezelenu v integračním centru dozvěděla kolem 

roku 2005 a tato metoda ji zaujala a společně se rozhodli vybudovat vlastní místnost. 

Realizace trvala více jak tři roky především kvůli nedostatečnému množství financí. Což se 

změnilo díky majiteli audiovizuální firmy, který se stal hlavním sponzorem. Tento příběh 

přiblížím volným přepisem z rozhovoru: „My jsme sháněli sponzory a vlastně, když jsme 

dělali snoezelen u nás, tak to trvalo tři roky. V roce 2005 jsme začali přemýšlet, že se nám to 

líbí, že bychom ho chtěli. Pak jsme sehnali prostor. Dostali jsme svolení od vedení s tím, že 

budou mít trpělivost, protože naše organizace je příspěvková, peníze od zaměstnavatele 

jsme nedostali. Takže to bylo na nás, což bylo po pracovní době, shánět sponzory na 

jednotlivé prvky, které jsme si vymysleli. A kdybychom chtěli všechno vybavovat na základě 



57 
 

prvků z katalogu, který byl německý, tak by to stálo mnoho peněz. Takže jsme obcházeli 

jednotlivá zařízení,firmy které se zabývají audiovizuální technikou a v podstatě jsme psali 

spoustu žádostí o sponzorské peníze, věcné dary, někdy jsme uspěli, ale většinou ne. A pak 

jsme měli štěstí. Potkali majitele jedné audiovizuální firmy, který nám byl velmi nakloněný,  

a také našim klientům a ten si to vzal tak trošičku za své. S realizací nám pomohl a věnoval 

nám spoustu věcí. Hlavně u nás je minimum prvků v tomto prostoru, které jsou přímo určeny 

do snoezelenu. Vlastně  všechno, co tu vidíte, jsou prototypy. Třeba vodní válec nám dělaly 

tři firmy, aby vyhovoval našim požadavkům. Nebylo možné nic takhle velkého a bezpečného 

pro naše děti sehnat. Protože to na trhu v té době ještě nebylo. V roce 2007, když už jsme 

začali jednat s firmami, tak neexistovala ještě led technologie. Což je velmi důležité, protože 

s led technologii je to snazší.” (Interview, Hykešovou) 

I když si místnost navrhovali sami, v současné době by využili možnosti nechat si místnost 

navrhnout a vybavení pro potřeby klientů od nějaké profesionální firmy. 

Inspiraci k vytvoření místnosti hledali na internetu, v katalogu Rompa a také se byli podívat  

i v jiných snoezelenech a následně si udělali kurz od snoezelen-mse.  

Ve svém snoezelenu namísto vodní postele mají bazének s průsvitnými balónky, ty se pak 

prosvicují barevným světlem a celé se to nazývá světelná koupel. Dále se v místnosti 

nacházejí vaky na sezení, světelný tunel, optická vlákna, zrcadlová koule, hvězdný strop, 

optická vlákna, vodní válec, magma koule a plátno s projektorem. 

Tento snoezelen mě velice zaujal, především tím, že neměl vodní postel, ale podsvícený 

bazének s průsvitnými balónky. Vzhledem k tomu, že tuto pomůcku lze využít pro mnohá 

cvičení s dětmi, tak jsem se rozhodla ji použít do svého snoezelenu. 

Paní Jana Hykešová zařizovala snoezelen a vzhledem k tomu, že v místnosti nebylo vodní 

lůžko, tak mě zajímal důvod. Jako první mne napadlo, že nemají vodní lůžku, protože je velmi 

drahé, ale paní Hykešová mi to vysvětlila takto: „Nebylo to kvůli penězům, určitě ne.  

My jsme v té době měli ještě relaxační místnost, která navazovala na vířivku, na vodní 

terapii, na hydroterapii a my jsme nechtěli terapie zdvojovat. Takže jsme si vymysleli, že by 

byla škoda ten prostor nevyužít jinak. Vymysleli jsme cosi, co jsme se po několika letech 

dověděli, že je opravdu oficiální terapie ve snoezelenu, která se jmenuje „světelná lázeň“. 
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Takže my tady máme relaxační prostor, který nahrazuje vodní postel. Máme  

to z průhledných balónků, které přebírají světlo a různé odstíny a děti nabírají jakousi 

světelnou lázeň, v tomto relaxačním prostoru.” (Interview, Hykešová) 

 

 

 

Obrázek 8 
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Obrázek 9 

 

 

10.1.3 ZŠ Žďár nad Sázavou 

 

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6 je ZŠ s  běžnými třídami a v rámci integrace  

i třídami praktickými, které jsou v prvním patře školy.  

 Svou snoezelen místnost využívá především k relaxaci a bazální stimulaci. Místnost 

pravidelně navštěvují žáci s těžkým, středně těžkým, středním a lehčím mentálním 

postižením, ale místnost je otevřena i pro žáky z běžné základní školy a pro družinu. 

Tento snoezelen byl vytvořený firmou na zakázku a vedení školy včetně průvodců jsou 

s místností spokojeni, jak říká sama paní Dana Bučková: „Oni nám něco navrhli, byli jsme  

s většinou spokojeni. Jediné, co nám teď chybí, je dostatečné množství zásuvek. Jedna jediná 

zásuvka je vedle postele a pak je centrum zásuvek v místě kam děti nesmí. Je tady spousta 

šňůr, většina z toho je na baterie a to je nákladné. Ale myslím si, že toto množství zásuvek je 

jediný problém, který máme, ale už jsme si a to zvykli (máme tu rozdvojky).” (Interview, 

Bučková) 
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Díky této návštěvě jsem si uvědomila důležitost plánování místnosti, jelikož i když bylo vše 

navržené firmou, tak i přesto se našel drobný nedostatek (zásuvky). 

V Základní škole Žďár nad Sázavou kromě klasického snoezelenu mají i místnost  

s trampolínou, která se též dá využívat jako snoezelen. 

 

 

 

Obrázek 10 
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Obrázek 11 

 

 

10.1.4 ZŠ Chrudim 

 

Na ZŠ v Chrudimi nemají jen jedinou místnost snoezelen, i když hovoří jen o jedné pod tímto 

názvem. Mají také místnost pro muzikoterapii a místnost, ve které mají bazének s barevnými 

kuličkami a šité nástěnky pro práci s dětmi a tato místnost je též používaná jako snoezelen, 

ale jiným způsobem. 

Na této škole si místnost nenavrhovali sami, ale požádali o pomoc paní Filatovou. „Místnost 

jsme vyklidili, nafotili jsme ji a komunikovali s paní Filatovou. Protože jsme věděli, že třeba 

něco nepůjde. Nebo to bude moc drahé, takže jsme se dohodli. A pro mě to byla inspirace, 

protože se mi moc líbil snoezelen, který mají v Brně. To, co jsem našla na internetu, jsem 

potom viděla v reálu a moc se mi to líbilo. Takže jsem se tím inspirovala.“(interview, 

Pilařová) 
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Obrázek 12 

 

Obrázek 13 
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Obrázek 14 

 

Obrázek 15 
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10.1.5 Klimkovice 

 

Tato návštěva pro mě byla nejvíce přínosná, vzhledem k tomu, že paní Lenka Dzidová má 

velké zkušenosti s provozem těchto místností a dokáže kriticky hodnotit vybavení. Své první 

návrhy místnosti jsem s paní Dzidovou konzultovala a na základě jejich připomínek jsem svou 

místnost změnila. 

Mají snoezelen pro děti, který je interaktivní. Využívá promítání na měkkou (polštářovou) 

podlahu, tématem je „vesmírná loď“.  Místnost je obrovská a v bílé barvě.  Velikost považuji 

za nevýhodu, protože místnost nepůsobí vřelým dojmem. Je však propojená s druhým 

snoezelenem, ten je stylizován jako vesmír, aby byly obě místnosti tématicky propojené. 

V době mé návštěvy to byla poslední možnost tyto snoezeleny vidět, jelikož byla 

naplánovaná jejich rekonstrukce. 

Snoezelen pro dospělé mě inspiroval především svým taktilně- haptickým chodníčkem, který 

byl umístěn pod houpací sítí. Proto jsem se rozhodla v upravené variantě použít tento nápad 

pro vlastní místnost. 

 

  

Obrázek 16 
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Obrázek 17 

 

Obrázek 18 
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Obrázek 19 

 

Obrázek 20 
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10.2 Celková reflexe 

 

Hlavním cílem výzkumu bylo rozšířit si pohled na problematiky a více vstřebat tento koncept, 

abych měla lepší představu o tom, co obnáší celý tento projekt vybudovat, co je třeba vědět, 

než se člověk pustí do realizace a jaké vybavení je pro snoezelen nejlepší atd.  Zajímalo mě, 

jak tato metoda funguje v praxi a především, jak tyto místnosti vypadají a jak se využívají. 

Každý navštívený Snoezelen byl úplně jiný, i když využívají stejných nebo podobných prvků, 

typických pro snoezelen. Každá místnost je jiným způsobem uspořádaná a vybavená.  

Co bylo v každé navštívené místnosti, jsou optická vlákna, která jsem se rozhodla použít i ve 

svém návrhu, jelikož jsem měla možnost vidět pozitivní reakce žáků, ať při aktivním tak 

 i pasivním využívání těchto vláken. Velmi oblíbeným prvkem též vodní válec, který je 

atraktivní téměř pro každého klienta.  

Neméně podstatným cílem bylo získat potřebné informace o využití místnosti v různých 

zařízeních a způsobu práce s mentálně postiženými žáky. Tyto cíle dle mého názoru byly 

splněny a na základě získaných informací jsem navrhla svou snoezelen místnost s návrhem 

jejího využití. 

 

 

11 Tvorba místnosti 

 

„Co je zapotřebí vědět, než se člověk pustí do realizace snoezelen místnosti?“ To byla jedna 

z klíčových otázek, na které jsem se během rozhovorů ptala. Zajímalo mě to právě proto, že 

jsem nechtěla dělat při navrhování zbytečné chyby. 

„Určitě je dobré vědět, kdo tuto místnost bude používat, jaká cílová skupina. Podstatné je 

vědět, jak s velkým prostorem budeme pracovat a kolik na to získáme financí. To jsou 

základní věci, s kterými musíme počítat.“ (Interview, Hönigsfeldová) 
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Jak již bylo několikrát zmíněno, tento snoezelen bude pro žáky s  mentálním  

a kombinovaným postižením. Vzhledem k tomu, že místnost jen navrhuji, tak si velikost 

pokoje přizpůsobím tak, aby to bylo dle mého názoru nejlepší. Aby místnost nebyla moc 

velká nebo naopak příliš malá. Velký prostor nepůsobí již tak přívětivým a útulným dojmem 

jako ty malé. Malé místnosti nám zase znemožňují využití více druhů pomůcek. Co se týká 

financování, tak pro účely této práce se pokusím spočítat přibližnou cenu veškerého 

vybavení. 

 

 

11.1 Návrhy místností  

 

Hlavním bodem před samotným navrhováním místnosti je zjistit, co přesně chceme a proč? 

Musíme si uvědomovat, co ve snoezelenu budeme dělat, jaké pomůcky chceme používat. 

Pro snoezelen je důležité nejprve si vytvořit vlastní návrh v několika variantách. Pro 

usnadnění práce je vhodné podle Renaty Filatové si vzít bílý papír jako půdorys místnosti  

a pak různobarevné papíry v zastoupení vybavení místnosti. S těmi pak budeme hledat 

nejlepší uspořádání v prostoru. Když jsme spokojeni s umístěním nábytku a vybavení, pak 

návrh nakreslíme a popíšeme  S popsaným návrhem pracujeme dál.(Kurz 2018,ISNA-MSE) 

Úplně nejtěžším krokem pro mě v navrhování je začít kreslit návrhy, které se mi promítají 

v hlavě. Seskládat ten pletenec nápadů na papír, tak aby vše fungovalo.  

 

 

11.2 První návrhy 

 

Jak jsem již psala, je dobré předem vědět, co v místnosti chci mít a proč. Pro první návrhy pro 

mě byly klíčové tyto pomůcky a vybavení: vodní postel, vodní válec, aroma difuzér, 

promítačka, taktilně- haptický chodník, interaktivní strom, zrcadla, pomůcky pod UV světlo 

atd. 
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V této kapitole je první série návrhů, které jsem vytvářela v průběhu navštěvování vybraných 

zařízení. Nejprve jsem koncipovala a stylizovala místnost do podoby lesa. Prvotním záměrem 

bylo střídání ročních období v lese. Tématické hodiny by pak byly zaměřené právě na roční 

období. V místnosti měl být taktilně- haptický chodník se zrcadly pod listnatým a jehličnatým 

stromem. Stromy měly sloužit pro práci s atributy jara, léta, podzimu a zimy. Od tohoto 

nápadu jsem se odklonila po konzultaci s paní Dzidovou, která ve snoezelenu pro dospělé 

strom měla a následně jej dala pryč, jelikož neměl žádné zásadní využití. Dle jejích slov, 

strom brzy žáky omrzí a střídání ročních období, byť je to jedno z nejsnazších  

a nejpoužívanějších témat pro využití ve snoezelenu, by mi také nedoporučovala, protože 

žáci jsou s ročními obdobími seznamováni velice často a tak už pro ně toto téma není tolik 

atraktivní. (Interview, Dzidová) 

Snoezelen jsem se tedy rozhodla stylizovat do podoby mořského dna a moře. V původním 

nápadu jsem se zaměřila na využití taktilně-haptických chodníků, od kterých ani v tomto 

návrhu neupustím. Taktilně- haptické chodníky jsou vhodnější do místnosti přidělat napevno. 

Díky tomu můžeme využít skutečných materiálů a ne jen plastových napodobenin, které 

nevyvolají ten správný efekt. 

 

Obrázek 21 

1. Interaktivní stromy (vhodné 

pro střídání ročních období) 

2. Váčky na pomůcky k ročním 

obdobím 

3. Vaky na sezení 

4. Taktilně- haptický chodníček 

5. Vodní postel a pevným 

pódiem 
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Obrázek 22 

 

Obrázek 23 

1. Houpací platforma jako 

medúza. 

2. Taktilně- haptický chodníček 

3. Bazének s balónky 
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Obrázek 24 

 

Obrázek 25 

1. Polohovací vak 

2. Optická vlákna 

3. Vodní lůžko 

4. Pódium a vodní, bublinkový válec 

5. Taktilně- haptický chodníček 

6. Houpací platforma 

7. Místo na vozíček 

1. Houpací platforma jako 

medúza 

2. Taktilně- haptický chodníček 

3. Bazének naplněný balónky 

4. Pískový, prosvětlený stůl 

5. Vodní stěna 

6. Vodní bublinkový válec 

s pevným pódiem 

7. Optická vlákna 

8. Místo na vozíček 

9. postel 
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Obrázek 26 

 

Obrázek 27 

1. Postel 

2. Polohovací vak 

3. Pódium a vodní, bublinkový 

válec 

4. Taktilně- haptický chodníček 

5. Houpací platforma 

6. Místo na vozíček 

7. Bazének naplněný balónky 
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12 Výsledná místnost Moře 

 

Snoezelen, který jsem navrhla je v měřítku cca 16:1, reálná místnost by měla být velká 

zhruba 5m/3,5m. Počet zásuvek pro tento prostor by byl cca 20 zásuvek. V případě, že 

v místnosti bude okno, pak necháme nainstalovat zatemňovací rolety. Vypínače v místnosti 

se nachází vedle vchodových dveří. Počítač pro práci terapeuta tak též. 

Úložné prostory se nachází v posteli a v pevném pódium pod vodním válcem. V případě 

potřeby lze mezi vodní bublinkový válec a taktilně-haptický chodník lze vložit skříň. 

Místnost můžeme mít v tmavší modré barvě  (viz. obrázek 28) nebo ji zesvětlit tyrkysově 

modru barvou. (viz.o.29). 

 

 

Obrázek 28 

 

1. Taktilně- haptický 

chodníček 

2. Pískový prosvětlený stůl 

3. Vodní bublinková stěna 

4. Lůžko 

5. Optická vlákna 

6. Místo na vozíček 

7. Vodní bublinkový válec, 

pevné pódium 

8. Světelná lázeň (bazének 

s balónky) 
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Obrázek 29 

 

1. Místo na vozíček nebo židli pro terapeuta 

2. Bazének a pevné pódium 

3. Vodní bublinkový sloup, pevné pódium 

4. Polštáře 

5. Pískový stůl 

6. Magma lampa 

7. Lampa s vlákny 

8. Vodní bublinová stěna 

9. Houpací platforma, medúza 

10. Taktilně-haptický chodník 

11. Optická vlákna 

12. Vchodové dveře 

13. Zrcadla  

14. Rybičky 
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12.1 Popis a vybavení místnosti 

 

Místnost jsem se rozhodla ladit do modré barvy, vzhledem k tomu, že jsem zvolila tématické 

zaměření na moře. Jak jsem již psala, tak modrá barva je něžná, zasněná, nenucená, klidná 

 a navazuje pocit bezpečí. Je to sice barva vhodná především pro relaxaci, což však nijak 

nebrání aktivačním cvičením a smyslovým stimulacím.  

Hlavní vybavení místnosti se skládá z vodního bublinového válce s rybičkami, vodní stěna, 

pískový prosvětlený stůl, bazénku naplněném balónky, postele a koutku s taktilně-

haptickým chodníčkem a houpací platformou. 

Vodní válec jsem umístila do pevného pódia tak, aby se dalo v jeho blízkosti sedět a opírat 

se o stěny místnosti, je to tak vhodné i pro žáky, kteří mají tělesné postižení. A můžeme je  

k válci posadit či jinak napolohovat, tak aby mu to bylo pohodlné. Pohodlí též zajišťují 

polštáře. Dalším místem určeným k polohování je postel, která je umístěna diagonálně na 

vodní válec. Zátěžová přikrývka pro žáky s ADHD, jedná se o těžší přikrývku, která 

„…napomáhá uklidnit uživatele, vytváří pocit bezpečí a pohodlí a podporuje klidný 

spánek. Napomáhá relaxovat podobným způsobem, jako je zabalení kojence do peřinky 

nebo masáž.“ (Prolife, MSE- Snoezelen) Lůžko jsem zvolila klasické nikoli vodní, protože 

vodní postel je náročná na údržbu a finance. Efekt vodního lůžka dokážou vyvolat  

i polohovací vaky a houpavý efekt nám může zprostředkovávat houpací platforma.  

Klasické lůžko je obložené zrcadly, což slouží jednak pro logopedická cvičení a jednak pro 

zvýraznění efektu vodní bublinkové stěny, která bude vytvářet pocit mořského dna nebo 

hladiny. Pak můžeme využít projektor, který simuluje vlnění vody. Pro logopedická cvičení 

bych doporučila dát k posteli i židli pro logopeda nebo průvodce. 

Vodní bublinková stěna je umístěna těsně vedle postele tak, aby při relaxaci vytvářela 

příjemný pocit, proudění bublinek by mělo žáky uklidňovat a též stimulovat zrak.  

Pro arteterapii jsem do místnosti umístila prosvícený stůl s pískem. Vzhledem k tomu, že 

písek je jedním z materiálů, který běžně vídáme na plážích, chtěla jsem jej použít nejen pro 

taktilně-haptický chodníček, ale jako terapeutickou pomůcku rozvíjející hmat, zrak i fantazii. 
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Koutek s bazénkem naplněným  balónky je určen především pro simulaci a aktivaci smyslů. 

Je vhodný pro nejrůznější didaktické hry a terapie. Duté plastové balónky se dříve používaly 

v celém spektru barev, v současné době je trendem využívat průsvitné, aby bylo možné 

měnit jejich barvu pomocí barevné lampy nebo podsvíceného dna (vs. kapitola Integrační 

centrum Zahrada a ZŠ Zahrádka). Do svého návrhu jsem použila jak míčky barevné, tak 

průsvitné. Pokud tedy nepoužijeme barevnou lampu, pak můžeme pracovat s barevnými 

míčky a naopak. Díky vícebarevným balónkům můžeme rozvíjet u žáků cit pro barvu, a pokud 

do bazénku umístíme jiné předměty, pak rozvíjíme i rozpoznávání tvarů nebo materiálů. 

 Je vhodný jak pro rozvoj jemné tak i hrubé motoriky. Stěny kolem bazénku jsou vybaveny 

suchými zipy, na které mohou žáci lepit například látkové rybičky nebo jiné měkké pomůcky, 

využívané při didaktických hrách.( Filatová, 2014, str. 81) 

Uvažovala jsem, zda upřednostnit bazének nad vodní postelí či ne, nakonec jsem se rozhodla 

právě pro bazének neboli světelnou lázeň a pro klasické lůžko. 

Taktilně-haptický chodníček jsem stylizovala do materiálů, které jsou typické pro vodní 

krajinu a břeh. Tvar jednotlivých pruhů chodníčku má připomínat vlnění moře. Zadní část je 

tvořena zrcadlem, které má vytvářet pocit mořské hloubky a zrcadlení se ve vodě. Další část 

je tvořena měkkým „mořem“.  Do reálné místnosti bych doporučila průsvitný či průhledný 

materiál, který bude jednolitý, pevný, ale pocitově měkký. Budou v něm umístěny kameny  

či mušle, simulující mořské dno. 

 Následuje taktilně-haptický chodníček simulující mořské řasy a trávu. Nejlépe by se hodil 

měkký koberec s různě vysokým vlasem, který by mohl být tvořen i různě hrubými vlákny, 

pro zvýraznění efektu. Poslední část je stylizovaná jako pláž, tvořena pískem a mušlemi.  

 

Nad chodníčkem je houpací platforma ve tvaru medúzy, která obsahuje optická vlákna. Jako 

chapadla medúzy lze využít pomůcku „moře- senzorický závěs“ (Maxim-zdr) Podoba medúzy 

je však snímatelná, ne každému žáku, by tento vizuální vzhled mohl vyhovovat. Mohou být  

i žáci, u kterých by mohla vyvolávat nežádoucí pocity, především strach. Medúzu jsem však 

zvolila, protože je to velice inspirující tvor, který je krásný a já sama z něj mám příjemný 

pocit. Byť jsou její chapadla ve skutečnosti žahavá, tak na oko působí jemné a ladně. Tvar  

a materiál je tedy zvolen tak, že se dítě může do chapadel zamotat a vytvořit si tak pohodlné 

hnízdo, které je doplněné o optická vlákna. 
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UV světla a UV pomůcky nesmí ve snoezelenu chybět, jedná se o pomůcku, která nám 

ozvláštní i nijak nespecifický prostor, je tedy vhodná pro zrakovou stimulaci. Sada masážních 

pomůcek od Senza shopu obsahuje masážní míčky a masážní válec, ty můžeme použít při 

bazální stimulaci, stejně jako další vibrační strojky. 

Rybičky na stěny nejlépe plyšové nebo s přidělaným suchým zipem, jsou určené k lovení 

v bazénku a připevňování ke stěně. Nebo můžeme využít magnetické rybičky s prutem. 

 

 

12.2 Hlavní téma- moře 

 

Vzhledem k podobě místnosti lze volit aktivity týkající se zejména moře, pobřeží, mořských 

živočichů, pirátů, plavby na lodi, ale vizuální vzhled místnosti by nás neměl omezovat. Což 

znamená, že v případě potřeby snoezelen můžeme využít i pro jiná témata, která se moře 

netýkají.  

 

 

12.3 Soupis možných aktivit 

 

- „Lovení rybiček“ 

Bazének s balónky naplníme magnetickými rybičkami. Děti pak pomocí prutu s magnetem 

budou rybičky lovit a vyhazovat je ven z bazénku. Tuto aktivitu můžeme též využít 

v jednodušší variantě, a to tak, že magnetické rybičky umístíme pouze do nějaké menší 

nádoby např. lavoru a děti budou mít i zrakovou kontrolu nad činností. 

- „Potápění v bazénku s kuličkami, hledání mušlí.“ 

Mušle rozmístíme po dně bazénku s kuličkami. (Mušle by neměly být ostré, rozbité ani jinak 

nebezpečné, lze využít i vyrobené makety mušlí.) Dítě musí v bazénku najít všechny mušle  
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a vyndat je z bazénku ven. V nejideálnějším případě by se měl žák dostat na dno bazénku tak, 

aby nelovil jen pomocí hmatu, ale i se zapojením zraku. 

- „Pozorování fosforeskujících rybiček, počítání, ukazování nebo sundávání rybiček ze 

zdi.“ 

Na stěnách jsou přidělané plochy se suchým zipem, které jsou v barvě pokoje, na suchý zip 

můžeme přichytit rybičky, které pod UV světlem budou svítit a žák je musí najít, nebo je ze 

zdi sundat, popřípadě spočítat. Je také možné, aby žák sundal jen rybičky stejně velké nebo 

stejného tvaru. Variací pro práci s touto pomůckou je mnoho. Stejnou aktivitu lze dělat 

 i s medúzami, v druhém rohu místnosti. 

- „Plavba za medúzami.“ 

Žák se musí dostat přes taktilně-haptické plochy k relaxačnímu koutku, kde jsou svítivé 

medúzy (svítivé medúzy jsou přichycené suchým zipem, aby bylo možné je ze zdí odebrat). 

V relaxačním koutku pak pozoruje medúzy a sedí přímo pod obří medúzou, která ho chrání. 

Úkolem je dostat se skrz taktilně-hmatové pole, kdy stimulujeme hmat a chceme, aby si žák 

sáhl na všechny materiály. Když se tak stane, lehne si nebo se usadí pod medúzu tvořenou 

z měkkých materiálů a optických vláken.  

Prostor by měl být jak stimulující, tak i uklidňující a relaxační. Záleží na světelných efektech, 

které při činnosti zvolíme. Při zvolení jemného světla nebo projektoru s vodním efektem 

vytvoříme relaxační zónu, když zapojíme UV světlo nebo budeme střídat barvy na optických 

vláknech, tak budeme stimulovat zrak. 

- „Kreslení do písku“ 

Na prosvětleném stole je písek. Žák může pomocí rukou a prstů do písku kreslit nebo jej 

rozhrnovat. 

- „Hra na námořníky nebo piráty.“ 

Celou hodinu můžeme stylizovat na konkrétní téma, přizpůsobíme výzdobu místnosti 

 a zvolíme například nějaké kostýmy. Žák se pak položí nebo posadí na houpací prkno (které 

zavěsíme namísto medúzy) a bude se houpat na vlnách a plavit se na určené místo. Záleží jen 

na fantazii průvodce. 
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- „Bouře“ 

Pomocí větráku a rozprašovače můžeme žákovi přiblížit prožitek z bouře. Zvolíme například 

vhodnou hudbu a můžeme promítnou rozbouřené moře. 

- „Plavání“ 

Žák bude v bazénku s balónky a dle možností se bude pohybovat ve vnitřním prostoru. 

Motivovat žáky můžeme světelnými nebo jinými pomůckami. 

- „Surfování na vlnách“ 

Žák si lehne na houpací prkno a bude „surfovat“. 

- „Relaxace v podmořském světě“  

Polohování na posteli. Prostor kolem postele bude vytvářet dojem mořského dna, jedná se  

o relaxační aktivitu, kdy chceme žáka zklidnit. 

 

 

13 Jedna navržená hodina pro práci v místnosti 

 

Cíle hodiny jsou:   

Cítit se jako u moře. Všemi smysly si představovat moře. Aktivovat představivost, paměť, 

smysly, fantazii i kognitivní složku osobnosti. Rozvoj koordinace oko- ruka. Zapojení jemné a 

hrubé motoriky. 

 

Materiály a pomůcky:  

Aktivace, stimulace: Podsvícený bazének s balónky, rybičky, stěna se suchým zipem, sůl, 

houpací platforma, taktilně-haptický chodníček (písek, kameny, mušle, tráva, řasy) materiály 

do ruky, plyšáci ve tvaru mořských živočichů, nádoba s vodou. 
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Relaxace: postel, projektor vytvářející vodní efekt, vodní stěna, větrák, masážní strojek, 

relaxační hudba (se šuměním vody) 

 

Průběh hodiny:  

1. Přesun ze třídy do snoezelen místnosti. 

2. Zahájení hodiny – uvítací rituál (stejný pro každou hodinu) např. zazvonění pomocí 

mušlové zvonkohry. 

3. Na začátku hodiny žákům namáčíme ruce. V nádobě máme vodu se solí, žák si do 

vody sahá, pokud chce, může vodu ochutnat. „To je slaná voda, jako je v moři.“ 

4. Relaxace a navození správné atmosféry. Žák si lehne nebo bude napolohován na 

lůžko, v celé místnosti zapneme jen vodní stěnu a projektor vytvářející vodní efekt. 

K dosažení správného efektu pustíme relaxační hudbu s nahrávkami zvuků moře, vln, 

větru a křiku racků.  Pro zvýšení efektu můžeme použít větrák. (Hodina je vhodná 

zejména pro jarní a letní měsíce, když je venku teplé počasí.) Tato počáteční relaxace 

má za úkol žáka zklidnit a navodit pocit večerní krajiny u moře.  

5. Rozsvítíme příkré světlo a postupně vypneme vodní stěnu a projektor. Žáka pomalu 

přesuneme z postele k bazénku s balónky. „Je už den a musíme chytat ryby.“ Žák 

dostane za úkol najít rybičky v bazénku (rybičky svítí pod ÚV světlem, které je při této 

aktivitě zapnuté), dle jeho možností buď rybičky sám přilepí suchým zipem na stěny, 

nebo nám je podá, popřípadě jen vyhodí z bazénku. Samozřejmě po celou dobu žáka 

motivujeme k aktivitě. 

6. Pokud je dítě stále aktivní, pak můžeme provádět další aktivační a stimulační aktivity. 

Například rozsvítit dno bazénku a měnit jeho barvu v závislosti na tom, jaký balónek 

žák vezme do ruky (v bazénku jsou průsvitné a barevné míčky). Nebo můžeme zvolit 

hledání mušlí, jak jsem již popisovala atd. 

7. Po namáhavých aktivitách přejdeme k relaxaci, ta může probíhat buď polohováním 

znovu na posteli, nebo na polohovacích vacích. Žáka můžeme masírovat pomocí 

vibračních strojků nebo ho hladit ponožkami (bazální stimulace). Můžeme, ale 

relaxovat i na pevném pódiu u vodního válce (u vodního válce relaxujeme, zároveň 

však stimulujeme zrak a dítě cítí vibrace). 
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8. Ke konci se přesuneme k houpací platformě, žák nejprve musí přes taktilně- haptický 

chodníček přejít, stimulujeme chodidla (do rukou dáme stejné materiály, čímž si spojí 

vjem z chodidel s rukama).  

9. Na závěr se již houpe v houpačce a relaxuje. Můžeme znovu zapnout větrák, 

projektor vytvářející vodní afekt a nechat doznít uplynulou hodinu. 

10. Úplný konec hodiny oznámíme pomocí ukončovacího rituálu např. zabubnováním na 

bubínek. Při návratu do třídy nespěcháme, necháme dítě v klidu, aby vstřebalo 

získané informace. 

 

 

Zapojení smyslů: 

V hodině využijeme prvky bazální stimulace, ať jde o vibrace z válce nebo vodní stěny, tak 

 i pomocí hlazení nebo masáží vibračním strojkem. Hmat též stimulujeme pomocí vody, ale 

především taktilně-haptickým chodníčkem. Poznávání pomocí hmatu též žák zapojí při 

hledání rybiček. 

Žák se během celé hodiny pohybuje po místnosti, pokud není možný jeho pohyb, pak jej 

přenášíme dle potřeb. Samozřejmě pokud žák není vybaven schopnostmi nutnými ke všem 

aktivitám, pak s ním pracujeme dle jeho možností např. jen na lůžku, v houpačce nebo 

napolohovaného v bazénku a popsané aktivity se mu snažíme zprostředkovat, s co možná 

pro něj nejmenší zátěží, tak aby mu polohování a aktivity byly příjemné. Samotný pohyb 

žáka, který chceme docílit, je pak spojen s koordinací oko-ruka. Chceme, aby žák pomocí 

rukou hledal, zapojoval hmat při pátrání po rybičkách. Také musí zapojovat celé tělo při 

pohybu po bazénku.  

Stimulace zraku probíhá jak u aktivních částí hodiny, tak i u relaxačních. Zrak stimulujeme 

pomocí vizuálních efektů (vodní stěna, vodní sloup, promítání, měnění barvy v bazénku). 

Stimulujeme též koordinace oko-ruka, když chceme, aby žák vyhledával rybičky a lepil je na 

stěnu. 
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Čich aktivujeme tím, že do aroma difuzéru vložíme vůni, která nejlépe připomíná moře. 

Může to být slaná vůně, připomínající mořskou vodu, nebo přímo olejíček s názvem „mořský 

vánek“. 

Sluch stimulujeme po celou dobu. Máme puštěnou relaxační hudbu, která připomíná moře. 

Je slyšet dopadání vln na břeh a vítr. Samozřejmě stimulujeme sluch i našimi pokyny 

 a celkovým povídáním. Na žáka bychom měli mluvit po celou dobu aktivních částí hodiny, 

podporovat ho, motivovat k činnosti. U relaxačních částí můžeme i nemusíme mluvit, záleží 

na potřebách klienta. Sluch též vnímá zapnutý větrák a další pomůcky jako je vibrační strojek 

nebo bublání ve válci či vodní stěně. 

Chuť můžeme aktivovat díky osolené vodě. Žáci s mentálním a kombinovaným postižením  

si dost často sahají do úst, a tak pravděpodobně budou chtít vodu v nádobě ochutnat. 

Samozřejmě musíme dbát na hygienu a žákům nejprve umýt ruce a používat i čisté pomůcky. 

 

 

 

13.1 Teoretické náklady pro zřízení snoezelenu 

 

Založení a vybavení snoezelen místností je finančně velice náročné. Což dokládají i informace 

získané během rozhovorů s pracovníky škol, kteří snoezelen mají. Pomůcky, které jsem 

vybrala pro snoezelen „moře“ jsem vyhledávala na oficiálních stránkách Snoezelen- MSE, na 

Senza- shopu, Maxim-zdr.cz, ale také obecně na webu. Ceny, které uvádím, nemusí být 

přesné, ale jsou přibližné, jelikož na trhu můžeme sehnat pomůcky levněji i dráž. Výsledná 

cena však nezahrnuje práci řemeslníků, zahrnuje pouze vybavení a elektrické rozvody. 

Sama paní Pilařová řekla: „No úplně nejtěžší bylo vymyslet, co všechno tu bude. A potom 

bylo těžké to hledání na internetu a vyhledávat stránky, kde se dá nakupovat za přijatelnou 

cenu. A pak samotná realizace např. elektrikáři. Nejvíc práce dalo vyhledávání pomůcek, 

vybavení a řemeslníků.“ (Interview, Pilařová) 
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Elektrika, elektro projekt 65 000 Kč19 

Optická vlákna 5 283 Kč 

Vodní válec 

Pevní podium 

40 335 Kč 

Vodní bublinková stěna 10 335 Kč 

Projektor vytvářející vodní efekt 

DLP projektor 

6 953 Kč 

12 720 Kč 

Bezdrátový interaktivní ovladač 7 600 Kč 

Míč svítící pod UV světlem 428 Kč 

Podsvícený bazének (světelná lázeň) 

s balónky 

75 995 Kč 

Postel, matrace,  

povlečení a chránič madrace 

3 500 Kč, 2 500 Kč 

1 100 Kč 

Podsvícený stůl s pískem (cena odhadem) 

(světlo, sklo, písek, pojezdy) 

5 000 Kč 

Aroma difuzér  1 390 Kč 

Nebesa  6 400 Kč 

Koberec  7 000 Kč 

UV světla 2 000 Kč 

Další světla 1 500 Kč 

                                                           
19

 Cena elektroinstalace je závislá na počtu veškerého vybavení a materiálu, který ve snoezelenu budeme potřebovat. Za 

jeden zásuvkový okruh, což je zásuvka včetně kabelu, krabiček a jištění zaplatíme zhruba 1 500 Kč, za světelný okruh zhruba 

1000 Kč plus svítidla (žárovky, klasické nebo ÚV), za rozvaděč zhruba 6 000 Kč a za jeden vypínač 150 Kč. Hlavní rozvaděč. 

Který je umístěný mimo místnost je pak tvořený hlavním jističem (700 Kč), 3 fázovým jističem (2 500,-) a 1 fázovým 

stykačem dle počtu, 1 za 250 Kč. Dále jsou potřeba zásuvkové jističe a světelné jističe v hodnotě cca 100 Kč za kus. Celková 

cena pro návrh mé snoezelen místnosti se tak může vyšplhat na cca 65 000Kč. (Elektrikář, Lubomír Pavlínek) 
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Houpací platforma 

Moře, senzorický závěs 

Třpytivá optická vlákna v kruhovém závěsu 

5 000 Kč 

2 890 Kč 

16 390 Kč 

Polštáře, plyšáci 

Vibrační polštář 

3 000 Kč 

599 Kč 

Vibrační stojky 

Magma lampa 

Lampička s optickými vlákny 

Hmatová stěna 

Zrcadla  

Rybičky (plyšový,plastový) 

Magnetický prut a magnetické rybičky 

Až 10 000 Kč 

600 Kč 

300 Kč 

7 000 Kč 

2 300 Kč 

2 000 Kč 

500 Kč 

Sada masážních pomůcek 1 395 Kč 

Výmalba místnosti, barva 5 000 Kč 

Dveře, žaluzie na okna 6 000 Kč 

Zátěžová přikrývka pro žáky s ADHD 10 200 Kč 

Topení do podlahy 

Klimatizace 

Počítač 

Houpací platforma s rovnou podložkou 

17 000 Kč 

17 500 Kč 

6 000 Kč 

5 995 Kč 

Další možné pomůcky (hračky, deky, různé 

nástroje, hmatové pexeso, sluchové pexeso, 

jiné hry…)  

Cca 10 000Kč 

Přibližná celková cena po zaokrouhlení  400 000 Kč (bez práce) 
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13.1.1 Firmy, které prodávají snoezelen vybavení 

 

Snoezelen vybavení lze sehnat hned na několika webových stránkách. Z těchto stránek jsem 

čerpala i při hledání cen vybavení. Mezi nejznámější patří Rompa, Senza schop.cz, Maxim-

zdr.cz a Prolife MSE- Snoezelen. 

Rompa je britská firma s působností po celém světě, jedná se o jednoho z největších 

dodavatelů snoezelen vybavení vůbec. Její vybavení již používá systémy ovládané počítačem. 

 

 

14 Závěr 

 

Téma Snoezelen jsem si vybrala, protože když jsem poprvé tuto místnost viděla, tak mě 

uchvátila. Nikdy před tím jsem se s touto metodou nesetkala a mé zaujetí bylo motorem pro 

získávání informací o této metodě. 

Návštěvy snoezelen místností pro mě byli velmi přínosné, jak jsem již psala, tak ať jsou si 

místnosti jakkoliv podobné, tak při bližším prozkoumání je každá jiná. To mě motivovalo 

k tomu, abych navrhla vlastní snoezelen místnost, kterou doufám jednoho dne budu moct 

vybudovat v zařízení, kde budu působit. 

Jak dokládá i citace z rozhovoru s paní Pilařovou, je velmi složité vyhledávat vybavení  

a nábytek na webu, tak aby odpovídalo představám a bylo vhodné pro naše žáky. Tím, že 

místnost jsem tvořila obecně pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, tak nebylo 

zcela možné vybudovat místnost takovou, která by vyhovovala všem žákům, ale navrhla jsem 

ji tak, aby její úpravy byly možné. 

Tato práce dokazuje, že vytvořit snoezelen místnost není tak jednoduché, jak se nám může 

zdát a i přes to, že jsem pravděpodobně do celkové ceny mnoho pomůcek nezahrnula, 

včetně ceny za práce, tak i přes to se cena vyšplhala poměrně vysoko. Je tedy patrné, že 

pokud škola nemá dostatek financí, pak je pro ně zařizování snoezelen místnosti velmi 

obtížné. V Nizozemí tyto místnosti údajně hradí pojišťovna. (kurz, Snoezelen- MSE, 2019) 
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Pokud by i na našem území tyto místnosti hradila pojišťovna, pak bych doporučila všem 

speciálním školám, aby neváhaly a snoezelen si pořídily. To zda místnost budou využívat na 

terapie, relaxaci nebo pouze jako volnočasovou aktivitu už je jen na nich, v každém případě 

je toto prostředí přínosné nejen pro žáky, ale i pro celý školní kolektiv. Je to místo pohody, 

klidu a bezpečí, což je k nezaplacení. 
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15 Neliterární zdroje, rozhovory, kurz 

  

1. Interview s paní Hanou Hönigsfeldovou, speciální pedagožka a zakladatelka 

snoezelen místnosti v  MŠ a ZŠ speciální Diakonie, Praha 5.11.2018 

 

2. Interview s paní Lenkou Dzidovou, vedoucí pracovník, Sanatorium Klimkovice, 

Klimkovice 17.12.2018 (v práci není použitá žádná citace tohoto  rozhovoru, ale 

připomínky paní Dzidové jsem využila při navrhování snoezelen místnosti) 

 

3. Interview s paní Janou Hykešovou, Pracovník v sociálních službách,  vedoucí třídního 

týmu,  péče o Snoozeland, koordinace canisterapie, Integrační centrum Zahrada, 

Praha 7.11.2018 

 

4. Interview s paní  Danou Bučkovou, speciální pedagožka, ZŠ Žďár nad Sázavou, 

Komenského 6, Žďár nad Sázavou 26.11.2018 

 

5. Interview s paní Sylvou Pilařovou, Speciální pedagožka, Speciální ZŠ a praktická škola 

Chrudim, Chrudim 14.12.2018 

 

6. Renata Filatová, Kurz: Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního 

interaktivního multismyslového konceptu., Praha 12.-13.11. 2018 
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