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Anotace

Profesní portfolio Kateřiny Budínové tvoří deset povinných kapitol, které mají společné téma 
a tím je vzdělávání lidí s mentálním postižením. Portfolio seznamuje s názory a postoji au-
torky k této problematice. Teoretická zjištění a informace pocházejí z oborů pedagogiky, pře-
devším z psychopedie, psychologie a sociální pedagogiky, dále také z legislativních předpisů 
a profesních zkušeností. Cílem práce je upozornit na to, že vzdělávání lidí s mentálním hen-
dikepem může zlepšit život nám všem. Esej, profesiografický rozbor učitele odborného vý-
cviku a případová studie tvoří praktickou část práce.

Klíčová slova: 

portfolio, profesní rozvoj, Kateřina Budínová, mentální hendikep, E-obor, případová studie, 
profesiografický rozbor učitele.

Annotation

Kateřina Budínová´s professional portfolio contains ten compulsory chapters that have one 
topic in common – education of people with mental disabilities. This portfolio introduces the 
author´s opinions and attitude to this issue. Theoretical findings and information come from 
the fields of pedagogy, especially from psychopedia, psychology and social pedagogy, as well 
as from legislative regulations and professional experience. The aim of this thesis is to point 
out to the fact that education of people with mental disabilities can improve the life of all of 
us. Practical part of the thesis includes the essay, the professiographic analysis of the vocatio-
nal training teacher and the case study.

Keywords:

portfolio,  professional  development,  Kateřina  Budínová,  mental  handicap,  E-specialization 
(field), case study, teacher's professiography.
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1 Předmluva
Pro svou bakalářskou práci jsem využila rozšířené nabídky témat a zvolila si možnost sepsání 
Portfolia profesního rozvoje. Lákalo mě nové pojetí bakalářské práce, která pojednává o po-
hledu, postojích a názorech studujícího. V době zahájení studia jsem pracovala jako učitelka 
odborného výcviku E-oboru Stravovací a ubytovací služby SOŠ a SOU Nejdek. Původní zá-
měr směřoval k vytvoření všech částí bakalářské práce k této „mé škole“. 

Jelikož tato škola již zanikla, byla jsem nucena k vytvoření profesiografického rozboru peda-
gogického pracovníka a případové studie školy nebo školského zařízení využít jinou střední 
školu. Vybrala jsem si Střední školu živnostenskou v Sokolově, která také vyučuje E-obory. 
Téma odborné eseje pro mě bylo od začátku jednoznačné – vzdělávání lidí s mentálním hen-
dikepem. Čtenář se tak může seznámit ve zkratce se základními informacemi o tomto posti-
žení. Jaké jsou možnosti lidí a žáků se vzdělávat.

Samozřejmě, že tyto lidi by měli vzdělávat kvalifikovaní učitelé, kteří vědí, co je potřeba aby 
žák dosáhl patřičné úrovně a výsledků. Jak s žákem pracovat, motivovat ho, jak jednat s rodi-
či, aby i oni spolupracovali? Napadalo mě mnoho dalších otázek. Proto jsem i já začala ve 
svém věku studovat na vysoké škole, abych dostala odpovědi na předešlé otázky. 

Dnes jsem za to ráda. Díky studiu jsem prostudovala mnoho titulů odborné literatury, měla 
možnost osobně se setkat s dlouhou řadou vzdělaných profesionálů a zajímavých lidí,  byli 
mezi nimi naši vyučující i kolegové studenti. V současné době již nepracuji ve školství, zpra-
cování Portfolia profesního rozvoje mi pomohlo si uvědomit, jak dlouhou cestu jsem už ab-
solvovala  a  že  je  na  čase  začít  plně  využívat  všech znalostí  a  dovedností,  kterých se mi 
dostalo.
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3 Esej - Potřebujeme E-obory?

1. Úvod

Pro téma eseje jsem si zvolila  vzdělávání adolescentů s Lehkou mentální retardací  (dále 
LMR) v Karlovarském  kraji  v učňovských  E-oborech.  Tento  region  jsem si  nevybrala 
náhodně. Ještě v loňském školním roce jsem pracovala jako učitelka odborného výcviku E-
oboru Stravovací a ubytovací služby se zaměřením na kuchařské práce v SOŠ a SOU Nejdek, 
kde byly právě tyto obory v nabídce jak pro intaktní tak i pro hendikepované žáky.

Potřebujeme E-obory? Tato otázka mě napadá v souvislosti slučování středních škol v Kar-
lovarském kraji. Všichni samozřejmě chápou důvody nízkého počtu žáků ve všech oborech 
středního vzdělávání, nutnost snižování nákladů ve školství a nakonec i nedostatek kvalifi-
kovaných učitelů. Na druhé straně ne vše se dá přepočítat na peníze – investice státu do vzdě-
lávání by dnes už měla být samozřejmostí, když se dělá správně, tak se vždy vyplatí. 

1. 1 Co jsou učňovské obory kategorie E a pro koho jsou určeny? Jedná se o nižší střední 
odborné vzdělání (obory kategorie E): studium je tříleté nebo dvouleté, výstupem je výuční 
list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou urče-
ny především pro  žáky se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  např.  pro  absolventy  dří-
vějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším 
než 9. ročníku základní školy. 

Obory připravují pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách.
Jsou to například tříletý obor 23-51-E/01 Strojírenské práce, tříletý obor 65-51-E/01 Stravova-
cí a ubytovací služby nebo dvouletý obor 29-51-E/02 Potravinářské práce, dvouletý obor 31-
57-E/01 Textilní a oděvní výroba.

Slučováním středních škol v Karlovarském kraji se nabídka těchto oborů značně snížila a zá-
roveň se snížil i počet nabízených míst. Jedná se konkrétně tyto čtyři střední školy:

Střední zemědělská škola Dalovice se sloučila s Integrovanou střední školou Cheb.

Střední průmyslová škola Loket se sloučila s Integrovanou střední školou technickou a ekono-
mickou Sokolov a Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary.

Střední odborné učiliště Horní Slavkov se sloučilo s Integrovanou střední školou technickou a 
ekonomickou Sokolov – obor strojírenské práce. 
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Obor Stravovací a ubytovací služby byly přiřazen pod Střední školu živnostenskou Sokolov.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek byla rozdělena mezi Střední průmys-
lovou školu Ostrov – strojírenské obory a Veřejnosprávní činnost. Obor Stravovací a ubytova-
cí služby byl přiřazen pod Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary.

Výuku E–oborů nabízely OU Horní Slavkov a SOŠ a SOU Nejdek. Žáci, kteří do těchto obo-
rů nastoupili, mají zaručeno, že jejich obor se nezruší a oni mají možnost dokončit studium a 
získat výuční list. Jejich bývalé školy se staly odloučenými pracovišti pod správou větších 
škol.  Záměr sloučit školy a vytvořit tak centra zemědělských, technických a stavebních oborů 
zní určitě jako zajímavá vize, ale už nepočítá s komplikacemi, které žákům hlavně E-oborů 
nastanou. Složitější dojíždění, vyšší náklady na dopravu, pomůcky a nové prostředí. Jsou to 
velké změny, na které si i intaktní žák zvyká nějakou dobu. Natož pak žák se speciálními po-
třebami učení, který věří svému učiteli, protože už ho zná, ví, co od něj může čekat. To samé 
lze očekávat i od rodičů těchto žáků. 

Nástupnické školy, které již E-obory vyučovali ještě před sloučením, (Integrovanou střední 
školou technickou a ekonomickou Sokolov, Střední škole živnostenské Sokolov, Střední od-
borné škole stavební Karlovy Vary) věděly, do čeho jdou a byly určitě lépe na tyto žáky při-
praveny. 

Horší už to bylo u škol Střední průmyslová škola Ostrov a Střední škola stravování a služeb 
Karlovy Vary, které podle mého názoru nebyly na tuto situaci připraveni. SPŠ Ostrov E-obor 
Zámečnické práce ani neotevřela 1. ročník pro tento školní rok. 

Střední škola stravováni a služeb v Karlových Varech E-obor Stravovací a ubytovací služby 
přijala pouze omezený počet žáků (24 žáků), z důvodu své kapacity, takže některé žáky muse-
la odmítnout. 

Zájemci z Karlových Varů a přilehlých obcí mají opravdu malou možnost získat výuční list 
v těchto oborech. 

Napadá mě otázka:  „Proč nebyly obory nabídnuty  Základní škole a střední škole Karlovy 
Vary, příspěvková organizace se sídlem Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary, která s těmito 
žáky pracuje, navíc její součástí je Speciální pedagogické centrum?“ Nedá se ani říct, že by 
tyto úpravy byly šité horkou jehlou, jelikož tyto přípravy už začaly v roce 2011!  Tehdy je ale 
odmítli schválit tehdejší zastupitelé dotčených měst a obcí, ve kterých se měly školy rušit. 

Za mé vlastní praxe jsem se setkala s případy, kdy rodiče zatajili druh postižení svého dítěte, 
(jednalo se o případ nutnosti  používat naslouchátka na obě uši  – dívka si  je při  příchodu 
schovala, další případ bylo lehké mentální postižení – kdy žák byl klientem Speciálního peda-
gogického centra, další případ byla žákyně, která vůbec neviděla na jedno oko) aby měl větší 
šanci na přijetí do učebního oboru. 

Všichni tito žáci již měli zkušenost s jinou střední školou, ve které neuspěli, a proto se rodiče 
rozhodli zatajit skutečný zdravotní stav. Samozřejmě, že se na to přijde, ale i na těchto přípa-
dech je vidět bezradnost a nedůvěra rodičů. Při pořádání akcí v k propagaci školy, kdy jsme 
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pořádali tzv. zážitkové dny pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, se nás ptali i učitelé těchto žáků: „ a co 
bude s ostatními žáky, kteří se nedostanou do E-oboru? Dojíždět do Sokolova nebudou, takže 
skončí u základního vzdělání?“ Žáků, kteří by určitě patřili do těchto oborů, bylo mezi nimi 
většina. 

                   „Vzdělavatelní jsou všichni lidé, které dokážeme vzdělávat.“ 

                                                  speciální pedagogové

Z tohoto rčení vyplývá, že každý člověk bez ohledu na rozsah svých rozumových schopností, 
se potřebuje rozvíjet tedy vzdělávat. 

Nejpočetnější skupinou osob s postižením jsou lidé s mentálním postižením, a přesto  

se o nich ví poměrně málo. V lidech jsou stále ještě neopodstatněné obavy a předsudky, které 
pramení právě z neinformovanosti široké veřejnosti. 

Jak napsala Iva Švarcová v knize Mentální retardace: „ Lidé s mentální retardací žijí mezi 
námi.  Jsou to naši  spoluobčané,  naši  sousedé a známí,  děti  našich přátel  a známých,  naši 
příbuzní, spolužáci, vrstevníci a kamarádi našich dětí a mohou to být i naše vlastní děti.“

Je na nás učitelích jak dokážeme těmto žákům pomoci na jejich nelehké cestě za vzděláním a 
poté pracovním uplatněním v životě. Mnohdy se setkávám s neschopností porozumění rodičů 
vlastnímu dítěti. Někdy je to bezmoc a nepochopení, jindy stud „co tomu řeknou lidi“. Jindy 
strach o vlastní dítě, jak ponese neúspěch, rodič udělá, co může a bere vlastně dítěti možnost 
se osamostatnit.

2. Mentální retardace

2.1 Pojem mentální retardace

Pojem mentální retardace znamená v překladu opožděnost rozumového vývoje (latinsky mens 
–  mysl,  rozum,  retardace  –  opožděnost  nebo  retardare  –  opožďovati  se)  a  byl  přijat 
z mezinárodní nomenklatury podle návrhu Světové zdravotnické organizace v roce 1959.

Mentálně postižení tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi zdravotně postiženými.

                                                                                                        (Frainok, P. 2007)

Stanovení  definice  mentální  retardace  není  stále  vyřešeno.  V současné  době je  v platnosti 
velké  množství  definic,  které  můžeme  dělit  podle  toho,  který  faktor  nebo  kritérium jsou 
upřednostněny. Osoby s mentálním postižením jsou heterogenní skupinou, která se vyznačuje 
celou  řadou  odlišností.  Vývoj  v jednotlivých  obdobích  života  je  opožděn  a  determinován 
stupněm mentálního  postižení.  Celkové  postižení  neuropsychického  vývoje  přináší  změny 
v oblasti  poznávacích procesů, zasahuje sféru emocionální a volní, ovlivňuje adaptabilitu i 
chování, projevuje se i v omezení motoriky. Výskyt osob s mentálním postižením v populaci 
je podle Světové zdravotnické organizace 3,15%.

                                                                                                     (Pipeková, J. 2006)

Dříve se v naší literatuře užíval termín „oligofrenie“ (z řeckého oligo – málo, 

phren – duše) a „slabomyslnost“. Pojmy oligofrenie a slabomyslnost jsou vymezeny podle 
Defektologického slovníku (Edelsberger, 2000) jako nedostatečnost či efektnost psychických 
funkcí, která je nejvýraznější a vzniká v útlém dětství, na rozdíl od demence, která vzniká 
později.
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Naproti  tomu  Sovák  (1980)  rozlišuje  pojmy  slabomyslnost,  oligofrenie  a  demence. 
Slabomyslnost chápe jako pojem obsahově širší, který zahrnuje jak oligofrenii, tak i demenci. 
Přitom termín oligofrenie používá tam, kde opoždění duševního vývoje došlo na podkladě 
dědičném a familiárním,  termín  demence tam, kde slabomyslnost  byla získána v důsledku 
poškození mozku různého druhu (Dolejší, 1983). 

                                                                                                        (Frainok, P. 2007)

Mentálním postižením nebo mentální retardací nazýváme trvalé snížení rozumových 
schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku. Mentální postižení není nemoc, je to 
trvalý stav, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením mozku. 

                                                                                                      (Švarcová, I. 2006)

Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí postihující jedince ve 
všech složkách jeho osobnosti – duševní, tělesné i sociální. Nejvýznamnějším rysem je trvale 
porušená poznávací schopnost, která se projevuje 

nejnápadněji především v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v 
závislosti na stupni postižení. 

                                                                                                       (Dolejší, M. 1978)

Mentální retardace je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností 
(schopnosti myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí), k němuž dochází v průběhu 
vývoje jedince. Jde o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo částečně získaný (do 2 let života 
dítěte). 

                                                                                                      (Bazalová, B. 2010)

2.2 Nejčastější příčiny mentálního postižení

K mentální retardaci může vést celá řada různorodých příčin, které se vzájemně podmiňují, 
prolínají a spolupůsobí. Ve výzkumu příčin vzniku mentální retardace vždy vystupovala dvě 
rozdílná hlediska. Hledisko akcentující dědičnost a více či méně podněcující vlivy prostředí a 
výchovy na vývoj člověka a hledisko zdůrazňující převážný vliv prostředí na utváření 
osobnosti člověka a jeho schopností, které nezohledňovalo vlivy genetické.

Mentální opožďování může být způsobeno jak příčinami endogenními – vnitřními, tak 
exogenními – vnějšími.

Vnitřní příčiny jsou zakódovány již v systémech pohlavních buněk, jejichž spojením vzniká 
nový jedinec, jsou to příčiny genetické.

Vnější činitelé, kteří mohou způsobit mentální retardaci, působí od početí, v průběhu celé 
gravidity, porodu, poporodního období i v raném dětství. 

Jako nejčastější příčiny mentální retardace se uvádějí:

Následky infekcí a intoxikací:

- prenatální infekce např. toxoplasmóza, zarděnky, cytomegalovirus, pásový opar, 

kongenitální syfilis

- postnatální infekce např. zánět mozku

- intoxikace např. toxémie matky, otrava olovem

Následky úrazů nebo fyzikálních vlivů:
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- mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie)

- postnatální poranění mozku nebo hypoxie

Poruchy výměny látek, růstu, výživy např. mozková lipoidóza, hypotyreóza – kretenismus, 
fenylketonurie, glykogenózy a další.

Makroskopické léze mozku (novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou).

Nemoci a stavy, způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy např. vrozený 

hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza a další.

Anomálie chromozomů – nejznámější z chromozomálních aberací je Downův syndrom, který 
vzniká v důsledku nadbytečného 21. chromozomu (trisomie) a často bývá doprovázen vyšším 
věkem rodičů (matky nad 35 let a otcové nad 50 let).

Nezralost novorozence bez uvedení jiných chorobných stavů.

Vážné duševní choroby.

Psychosociální deprivace – stavy se snížením intelektu vlivem velmi nepříznivých 
sociokulturních podmínek.

Jiné a nespecifické etiologie.

Následky poškození mozku, bez ohledu na příčinu, čas a patologicko-anatomický 

charakter poškození, se obvykle označují jako encefalopatie.

                                                                                                      (Švarcová, I. 2006)

Mentální postižení poměrně často vzniká na základě kombinace polygenně podmíněného 
nižšího nadání a výchovné nepodnětnosti, nebo dokonce zanedbanosti. Jde obvykle o děti 
podobně postižených rodičů, jejichž intelektová i vzdělanostní úroveň je nízká. Podnětnost 
takového rodinného prostředí bývá nedostatečná. Tito rodiče své děti nepříznivě ovlivňují 
dvojím způsobem:

- předávají jim horší genetické předpoklady k rozvoji rozumových schopností

- nejsou schopni poskytnout jim přiměřenou výchovu, protože na ni sami intelektově 
nestačí              

                                                                                                 (Vágnerová, M. 1999)

Etiologie (příčina vzniku) mentální retardace

Mentální retardace může vzniknout v období:

- prenatálním (před narozením dítěte) – jedná se především o infekční onemocnění matky 
během těhotenství, špatnou výživu, působení toxických látek a záření, úrazy matky,

- perinatálním (v období porodu a bezprostředně po něm) – hypoxie (nedostatek kyslíku) 
plodu, porod může být protrahovaný (dlouhotrvající) atd., 
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- postnatálním (po porodu do 2 let věku dítěte) – infekce novorozeněte, záněty mozku, 
úrazy, špatná výživa.

Svou roli samozřejmě hraje i dědičnost. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku 
zděděné inteligence a vlivu rodinného prostředí. Nesmíme opomenout i specifické genetické 
příčiny (chromozomální aberace) a metabolická onemocnění (fenylketonurie).                           

                                                                                                     (Bazalová, B. 2010)

2.3 Klasifikace jednotlivých stupňů mentální retardace

Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí inteligenčního kvocientu, který vyjadřuje 
úroveň rozumových schopností. Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně 
inteligence je inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým 
výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi 
chronologickým věkem. 

                              IQ=100∗mentální věk
chronologický věk

Význam stanovení inteligenčního kvocientu spočívá v tom, že informuje o celkové rozumové 
úrovni jedince. Neříká však nic o kvalitativních zvláštnostech inteligence konkrétní osoby a 
jeho diagnostickou hodnotu pro poznání osoby nelze přeceňovat.

                                                                                                      (Svoboda, M. 1999) 

Pro klasifikaci úrovně rozumových schopností existují různá pojetí. Mezi nejznámější a stále 
uznávané patří klasifikace podle Wechslera vycházející z rozložení inteligence v americké 
populaci v první polovině 20. století

                                                                                                   

(Švancara, 1974)

Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí inteligenčního kvocientu, který vyjadřuje 
úroveň rozumových schopností. V naší zemi se ke klasifikaci mentální retardace používá 10. 
revize mezinárodní statistické klasifikaci nemocí (MKN-10, ICD-10) vydaná Světovou 
zdravotnickou organizací v roce 1992 (SZO, WHO).
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     IQ Klasifikace inteligence

130 a výše značně nadprůměrná

120 - 129 nadprůměrná

110 - 119 mírně nadprůměrná

  90 - 109 průměrná

  80 - 89 podprůměrná

  70 - 79 hraniční inferiorita

69 a níže slabomyslnost (mentální retardace)



Dle ní rozlišujeme: 

A) Druh postižení

     F 70 – 79 Mentální retardace

B) Stupeň postižení

    F 70 Lehká mentální retardace              IQ 69-50

    F 71 Středně těžká mentální retardace  IQ 49-35

    F 72 Těžká mentální retardace              IQ 34-20

    F 73 Hluboká mentální retardace          IQ 19 a níže

Dodatkové kódy

    F 78 Jiná mentální retardace                    Stanovení stupně MR je nesnadné pro

                                                                      přidružené senzorické, somatické

                                                                      postižení těžké poruchy chování, pro

                                                                      autismus.

   F 79 Nespecifikovaná mentální retardace  MR je prokázaná, není však dostatek 

                                                                      informací pro zařazení osoby do

                                                                      některého z uvedených stupňů.

                                                                                                        (Zvolský, P. 1996)

C) Typ postižení

     Eretický  (nepokojný, dráždivý, instabilní)

     

     Torpidní (apatický, netečný, strnulý)

     Nevyhraněný

                                                                             (Bazalová, B. in Pipeková, J. 2010)

2.4 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace

Lehká mentální retardace 

- vliv dědičnosti, sociokulturní deprivace, nedostatku stimulace,

- do 3 let lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje, mezi 3. a 6. rokem 
nápadnější  problémy:  malá  slovní  zásoba,  opožděný  vývoj  řeči  a  komunikativních 
dovedností, různé vady řeči, obsahová chudost, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, 
stereotyp ve hře,
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- nejvýraznější  problémy  v období  školní  docházky,  konkrétní  mechanické  myšlení, 
omezená schopnost logického myšlení, slabší paměť, vázne analýza a syntéza, jemná a 
hrubá motorika lehce opožděna, porucha pohybové koordinace,

- rozvoj sociálních dovedností zpomalen, v sociálně nenáročném prostředí mohou být zcela 
bez problémů,

- v oblasti emocionální se projevuje afektivní labilita, impulsivnost, úzkostnost a zvýšená 
sugestibilita,

- výchovné působení a rodinné prostředí mají velký význam pro socializaci,

- vzdělávají  se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji  v základní  škole 
praktické,  mají  možnost  integrace  do  běžné  základní  školy  při  splnění  stanovených 
podmínek integrace,

- možné  zvládnutí  jednoduchých  učebních  oborů  nebo  zaškolení  v jednoduchých 
manuálních činnostech, nejčastěji navštěvují odborná učiliště nebo praktické školy,

- mnoho dospělých schopno práce a úspěšného udržování sociálních vztahů,

- IQ 50 – 69

- u dospělých osob tento způsob postižení odpovídá orientačně mentálnímu věku 9 až 12 
let.

Středně těžká mentální retardace

- často organická etiologie,

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

- častý výskyt epilepsie, autismu dalších neurologických a tělesných potíží,

- somatické postižení je méně časté,

- řeč je velmi jednoduchá, slovník je obsahově chudý, vyskytují se časté agratismy, věty a 
slovní spojení jsou velmi jednoduché, někdy pouze nonverbální komunikace,

- slabá schopnost kombinace a usuzování,

- vývoj  jemné  a  hrubé  motoriky  zpomalen,  trvale  zůstává  celková  neobratnost, 
nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů,

- samostatnost v sebeobsluze je mnohdy jen částečná,

- emocionální labilita, časté nepřiměřené afektivní reakce,

- neschopnost většinou úspěšně a samostatně řešit náročnější  situace,  ale někteří  dokáží 
vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti,

- vzdělávají  se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji  v základní  škole 
praktické,  mají  možnost  integrace  do  běžné  základní  školy  při  splnění  stanovených 
podmínek integrace,

- další vzdělání možné v praktické škole

- jednoduché pracovní zařazení, nejčastěji pod dohledem nebo v chráněném prostředí,

- IQ 35 – 49

- u dospělých osob tento způsob postižení odpovídá orientačně mentálnímu věku 6 až 9 let.
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Těžká mentální retardace

- negenetická (poškození zárodečné buňky, malformace CNS, infekce) a genetická 
etiologie,

- psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku, značná pohybová 
neobratnost, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů,

- časté somatické vady a příznaky celkového poškození CNS,

- možnost osvojení základních hygienických návyků a prvků sebeobsluhy,

- někteří však neschopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti,

- značné omezení psychických procesů, poruchy pozornosti,

- minimální rozvoj komunikačních dovedností, řeč je jednoduchá, omezena na jednoduchá 
slova, nemusí se vytvořit,

- výrazné narušení afektivní sféry, nestálost nálad, impulzivita,

- poznávají blízké osoby, 

- potřeba celoživotní péče,

- vzdělávají se podle odpovídajícího vzdělávajícího programu v základní škole speciální,

- IQ 20 – 34

- u dospělých osob tento způsob postižení odpovídá orientačně mentálnímu věku 3 až 6 let.

Hluboká mentální retardace

- většinou organická etiologie,

- těžké omezení motoriky,

- stereotypní automatické pohyby,

- kombinace s postižením sluchu, zraku, těžkými neurologickými poruchami,

- poškození zrakového a sluchového vnímání,

- častý atypický autismus,

- ve většině případů neschopnost sebeobsluhy,

- nonverbální komunikace bez smyslu, výkřiky, grimasy,

- lze dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům,

- okolí nepoznává,

- totální narušení afektivní sféry,

- časté sebepoškozování,

- IQ je nižší než 20

- u dospělých osob tento způsob postižení odpovídá orientačně mentálnímu věku pod 3 
roky.

                                                                                 (Bazalová, B. in Pipeková, 2010)
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3. Edukační realita žáků s mentálním postižením

3.1 Cíl a možnosti integrace osob s mentálním postižením

Prakticky komukoli se může dnes narodit dítě s mentálním postižením. Kdokoli, kdo se dnes 
cítí zcela zdráv, může v blízké budoucnosti onemocnět a může začít ztrácet svou intelektovou 
kapacitu. Nebezpečí současné vyspělé civilizace, především pokud jde o zhoršující se životní 
prostředí a stres, je dostatečně známo.

Novodobé tendence konce 20. století se odrazily i v terminologii „osoby s postižením“. Tímto 
pojmenováním zdůrazňujeme, že mentálně postižení jsou především lidské bytosti, osobnosti 
a  teprve  na  druhém  místě  postižení.  Současná  anlgosaská  terminologie,  aby  zdůraznila 
nezbytnost  výchovy a vzdělání  pro všechny mentálně  postižené,  je  začala  označovat  jako 
jedince se speciálními potřebami ve výchově a vzdělání. K této, i když opisné terminologii, 
přistupují postupně další země s vyspělým školstvím. 

Stále  více  začínáme  zdůrazňovat  významnost  osobnosti  každého  člověka  s postižením 
(Novosad 1998,s.35). Souvisí  to novou koncepcí  tzv.  speciálních potřeb,  služeb a podpor. 
Mentálně  postižení  lidé  mají  postupně  přiznávaná  práva  na  plnohodnotný  život  ve 
společnosti,  jejíž  povinností  je  vytvořit  takový  systém podpory  a  speciálních  služeb,  aby 
potřeby mentálně postižených lidí byly po celý jejich život adekvátně naplňovány.

Oblast péče o jedince s mentálním postižením v současné uspěchané a přetechnizované době 
s sebou nese mnoho nových poznatků i prohloubení znalostí v poznatcích již existujících. Ve 
všech směrech moderního života je prosazována, alespoň nepřímo přes postmoderní směry, 
globální výchova a s ní související široký proces integrace.

Možnosti integrace jsou různé. Za vnější výraz integrace jsou považovány partnerské vztahy 
na  různých úrovních  a  rovněž s nimi  spojené  společensky uznávané schopnosti  a  aktivity 
mentálně postiženého. Za podstatnou je považována schopnost, alespoň dílčím způsobem se 
uplatnit  v hlavním  proudu  společenských  aktivit,  za  kterou  je  považována  práce  v jejich 
nejrůznějších podobách.

                                                                                                        (Frainok, P. 2007)

3.2 Edukace jedinců s mentálním postižením

Na úvod je třeba zmínit  práci školského poradenského zařízení,  které je nedílnou součástí 
celého komplexu péče a podpory žáků s mentálním postižením.  Je jím speciálně pedagogické 
centrum poskytující služby žákům s mentálním (SPC), které může být součástí mateřské školy 
speciální,  základní  školy  praktické  nebo  speciální,  může  ale  také  existovat  také  jako 
samostatné účelové školské zařízení. Jeho činnost je vymezena vyhláškou č. 72/ 2005 Sb. / 
kterou upravuje sbírka zákonů č. 116 ze dne 15. dubna 2011 o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Systém vzdělávání mentálně postižených osob

Školský zákon č. 561 / 2004 Sb., vyhláška č. 14 / 2005 Sb., vyhláška č. 73 / 2005 Sb. / kterou 
upravuje sbírka zákonů č. 147 ze dne 25. května 2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů  mimořádně  nadaných.  Děti 
s mentálním postižením mohou navštěvovat tyto školy a školská zařízení:

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se zpravidla organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let
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- mateřská škola,
- mateřská škola speciální,
- přípravná třída,
- přípravný stupeň.

Vzdělávání v období povinné školní docházky

Povinná školní vzdělávání se zpravidla organizuje pro děti od 6 do 15 (19) let

- základní škola,

- základní škola praktická,

- základní škola speciální.                  

                                                                                                   (Bazalová, B., 2010)

Další vzdělávání a profesní příprava mládeže s mentální retardací

Po ukončení povinné školní docházky v základních školách praktických a základních školách 
speciálních, v případě integrovaných žáků v základních školách, mají mladiství s mentálním 
postižením možnost pokračovat ve svém vzdělávání v odborných učilištích nebo praktických 
školách s dvouletou nebo jednoletou přípravou.

                                                                                                       (Švarcová, I. 2006)

Vzdělávání v rámci profesní přípravy

Profesní příprava jedinců s mentálním postižením je realizována v těchto školách a školských 
zařízeních od 15 let

- odborné učiliště (OU, 2 a 3 roky),

- praktická škola (1 a 2 roky).

Odborné učiliště

Struktura a organizace práce na odborném učilišti  (OU) je podobná organizaci a struktuře 
práce na středním odborném učilišti (SOU). V teoretické části navazuje na obsah vzdělávání 
v základní škole praktické, učivo doplňuje a prohlubuje, je tedy určeno převážně absolventům 
základních škol praktických. Jsou nabízeny dvouleté nebo tříleté učební obory.

                                                                                                     (Bazalová, B. 2010)

Tradiční  způsob  přípravy  absolventů  základní  školy  praktické  na  odpovídající  profesní 
uplatnění představují  odborná učiliště. Poskytují poměrně široký rejstřík možností  výběru 
profesní přípravy, z nichž si žáci mohou volit učební obor podle svých zájmů a schopností. 

Těžiště  jejich  práce  však  spočívá  v případě  žáků  na  profesní  uplatnění  s akcentem  na 
předávání praktických dovedností. 

Výběr učebních oborů je poměrně široký, takže poskytuje možnost uplatnění zájmů většině 
absolventů praktické základní školy. Délka studia na odborném učilišti je dva nebo tři roky.

Příprava pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale 
jejichž činnost musí být řízena jinými osobami, se uskutečňuje v samostatné třídě odborného 
učiliště a trvá jeden rok. Příprava žáků pro výkon jednoduchých činností v samostatné třídě 
odborného učiliště se neukončuje výučním listem, ale pouze vydáním vysvědčením.
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Pracovní  činnost  lidí  s lehkým  mentálním  postižením  může  být  velmi  produktivní  a 
společensky efektivní. Jsou známé příklady absolventů zvláštní školy, kteří získali výuční list 
v atraktivním oboru, ve své práci získali značnou míru odbornosti a velmi dobře se uplatnili 
jako  truhláři,  tesaři,  zedníci,  malíři  pokojů,  vazači  knih  apod.  Někteří  z nich  dokonce 
samostatně podnikají, a pokud se jim daří překonat problémy spojené s administrativní částí 
této činnosti, bývají často úspěšní.

                                                                                                       (Švarcová, I. 2006)

Praktická škola

Značné  problémy  při  své  přípravě  na  pracovní  uplatnění  donedávna  měli  absolventi 
základních škol speciálních a někteří absolventi základních škol praktických (pomocných škol 
a někteří žáci zvláštních škol), kteří ukončili školní docházku v nižším než posledním ročníku. 
Proto byl vytvořen model praktické školy jako vzdělávací  nabídky dalšího vzdělávání  pro 
mentálně  postižené  a  jinak  znevýhodněné  mládeže,  jež  se  vzhledem  k úrovni  svých 
rozumových  schopností,  případně  z důvodů dalších  vad a  onemocnění,  nemůže  vzdělávat 
v odborných učilištích ani v jiných středních školách.

Praktická škola dvouletá

Praktická  škola  je  určena  žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  plynoucími  ze 
snížené  úrovně  rozumových  schopností,  případně  žákům  s více  vadami,  kteří  ukončili 
povinnou školní docházku v základní škole praktické či v základní škole speciální v nižším 
než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní 
školy. 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Úkoly  vzdělávání  kladou  důraz  na  rozvíjení  všech  stránek  osobnosti  žáků  tak,  aby  lépe 
porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti a dovednosti důležité pro život a nalezli své 
místo  ve  společnosti.  Vzdělávání  v praktické  škole  umožňuje  žákům  se  speciálními 
vzdělávacími potřebami plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových schopností a žákům 
s více  vadami  doplnění  a  rozšíření  všeobecného  vzdělání,  dosaženého  v průběhu  plnění 
povinné  školní  docházky  a  osvojení  vědomostí  a  dovedností  potřebných  k výkonu 
konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen 
důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, 
základní orientaci ve celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke 
zdravému  životnímu  stylu,  dosažení  maximální  možné  míry  samostatnosti  a  posílení 
předpokladů sociální integrace žáků.

                                                                                                        (Švarcová, I. 2006)

Praktická škola s jednoletou přípravou

Podmínky pro přijetí do praktické školy s jednoletou přípravou je ukončená povinná školní 
docházka  a  získání  uceleného  vzdělání  na  úrovni  pomocné  nebo  zvláštní  školy  (Učební 
dokumenty – Praktická škola jednoletá). Cílem praktické profesní přípravy je umožnit žákům 
doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělávání, poskytnout jim základy odborného 
vzdělání  a  manuálních  dovedností  v jednotlivých  činnostech  a  připravit  je  na  vykonávání 
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určité  konkrétní  profesní  činnosti,  s ohledem  na  perspektivní  možnost  jejich  uplatnění 
v oboru,  v němž  absolvovali  profesní  přípravu.  Z tohoto  hlediska  je  nezbytné  zaměřovat 
profesní přípravu žáků na potřeby obce či regionu. Předpokládá se, že absolventi praktické 
školy  s jednoletou  přípravou  zpravidla  najdou  uplatnění  v rámci  svých  možností  a 
individuálních  schopností  přiměřeným  výkonem  v chráněných  pracovištích  –  chráněných 
dílnách (Švarcová, 2000, Suhrweier, 1999, s. 134) a rovněž při pomocných prací v různých 
profesních  oblastech.  Chráněné  dílny  v současné  době  provozují  příspěvkové  organizace 
(ústavy sociální péče pro mentálně postižené,  ale rovněž nestátní dobrovolné organizace a 
občanská sdružení).  

                                                                                                         (Frainok, P.2007)

Od absolventa  praktické  školy  s jednoletou  přípravou  se  očekává,  že  si  osvojil  poznatky 
obsažené  ve  vzdělávacím  programu,  který  zahrnuje  vyučovací  předměty:  český  jazyk, 
literatura, matematika, občanská výchova, výtvarná výchova, hudební a pohybová výchova, 
tělesná výchova, rodinná výchova, ruční práce, praktická cvičení. Rozvinul své komunikační 
schopnosti,  dokáže se v rámci svých schopností  vyjádřit  ústní i  písemnou formou, rozumí 
smyslu sdělení i pokynů a odpovídajícím způsobem na ně reaguje.

                                                                                                        (Švarcová, I. 2006)

4. Adolescent s mentálním postižením

Adolescenci  –  přechod  do  dospělosti  –  charakterizujeme  jako  dosažení  plného  rozvoje 
tělesných a duševních schopností. U zdravé populace trvá přibližně od 15 do 21 let. U osob 
s mentálním postižením je situace v tomto období závislá na stupni postižení. Osoby s lehkou 
mentální retardací jsou schopny se za určitých podmínek vyučit na odborném učilišti, získat 
výuční list pro určitou manuální činnost a zařadit se na trh práce, založit rodinu a vychovávat 
děti. 

Složitější  situace je osob s těžším stupněm mentálního postižení,  kdy je potřeba při  volbě 
pracovního  uplatnění  hledat  nové  možnosti,  jako  například  formy  podporovaného 
zaměstnávání  s asistenční  pomocí,  chráněné  dílny  vznikající  při  nestátních  neziskových 
organizacích. 

Uspokojování potřeb osob s těžším mentálním postižením v tomto období zůstává závislé na 
jejich bezprostředním okolí, využívání volného času musí být někým koncipováno.

Je snaha o normalizaci života osob s mentálním postižením tak, aby se co nejvíce podobal 
životu  intaktní  společnosti.  Velmi  problematické  je  uspokojování  sexuálních  potřeb,  které 
bylo a ještě je tabu zejména u rodičů těchto osob. Školská zařízení, která se věnují edukaci 
těchto skupin mládeže, by měla do svých vzdělávacích programů zařadit sexuální výchovu. 
Tím by nedocházelo tak často k sexuálnímu zneužívání těchto osob.

Zvýšené nároky na zvládání  různých sociálních situací v tomto období a zejména na jeho 
konci  mohou vést ke zhoršení adaptačních schopností  jedince  a vyvolat  poruchy chování, 
které se v tomto období mohou vyhraňovat.

                                                                                                 (Vágnerová, M. 1991)

Období puberty a adolescence, ve kterém je vývojovým úkolem dosažení vlastní identity. Ob-
vyklé otázky dospívajícího (kdo jsem, jaký jsem, kam patřím, čemu věřím) vedou ke krizi 
identity,  která  představuje  krok  k  dospělosti.  Erikson  (1963)  charakterizuje  adolescenci 
rčením „Já jsem to, čemu věřím". Tedy touha po zakotvení v něčem, čemu lze věřit a má smy-
sl, to vytváří prostor pro vlastní akceptaci. Přechod z adolescence do dospělosti je jednou z 
životních etap, v níž dochází k nahromadění vývojových změn a která se jeví jako uzlová, klí-
čová, kritická. Vývoj v adolescenci směřuje k plné fyzické a psychické zralosti v dospělosti. 

22



Adolescence  je  mimořádně  senzibilním  obdobím  životního  cyklu  pro  vývoj  optimálních 
vztahů ve třech klíčových oblastech životní orientace: 

1. práce, 
2. společenství s životním partnerem, 
3. občanská kompetence.

                                                                                     (ČERVENKOVÁ, A. 2001)

Věk 15-25 roků označuje jako etapu „získání profesní identity"; k tomuto cíli směřuje vý-
vojový úkol „volba povolání a příprava na ně".
Vstup člověka s postižením do světa zdravých lidí je specifickým problémem, který musí řešit 
každý postižený, kromě těch, jejichž stav to nedovoluje (např. hluboká mentální retardace). 
Specializovaná  péče  a  příliš  ochranitelský  postoj  často  vede  k  vytvoření  specifického 
ochranného klimatu v dětství, takže dítě se může velmi dobře rozvíjet, co se týče překonávání 
přímých následků postižení. Má možnost rozvíjet kompenzační dovednosti, přiměřeným způ-
sobem nabývat znalostí apod. Vlivem této péče jsou však děti jen velmi málo připravovány na 
kontakty s lidmi, kteří neznají problémy postižených jedinců, kteří se obvykle o ně nezajímají 
a nejsou ochotni vycházet postiženým vstříc. Často je také vztah zdravých a postižených zatí-
žen četnými předsudky vůči lidem s postižením.
 Závislost na rodičích, návyk na to, že všechny překážky a problémy za ně řeší oni, mohou 
pro mladého dospělého představovat  podstatnou zátěž  v okamžiku,  kdy budou muset  vy-
hovovat nárokům zaměstnání, dopravy, vyřizování záležitostí a podobně. Dalším faktorem, 
který může značně zkomplikovat začlenění do světa zdravých, je to, že školní nároky výchovy 
a výuky neodpovídají vždy doslovně nárokům kladeným na jedince mimo školu. I u zdravých 
jedinců se můžeme setkat se selháním v okamžiku, kdy přestává žít v direktivním světě školy, 
kde stačila píle, navyklá přizpůsobivost a poslušnost k dosahování úspěchů. V nových situa-
cích, v jinak náročných úkolech, kdy je nutno reagovat rychle a pružně, dosud úspěšný jedi-
nec selhává. Tím spíše může selhat jedinec s postižením, který je jen málo připraven na obtíže 
života, a který může být reálně méně schopen stačit nárokům na něj kladeným.       
                                                                                                                          (Hort, V. 2000)

Život v chráněném a chápajícím prostředí může také ovlivnit představu člověka s postižením 
o tom, jak by se k němu ostatní lidé měli chovat. Často bývá tato představa v rozporu se sku-
tečností a po nástupu na pracoviště může dojít k frustraci. K tomu napomáhají i přehnaně 
ochranitelské postoje některých rodičů, kteří na první neúspěchy svého dítěte v hledání za-
městnání (resp. při adaptaci na pracovišti) reagují nabídkou "zůstaň si doma, však to nemáš 
zapotřebí".  Ochranitelský životní styl může být též příčinou nižší sociální inteligence (ŠE-
DIVÁ 1997), tj. schopnosti chápat sociální situaci a samostatně řešit nastalé problémy.
Životní perspektivy jedince s mentálním postižením závisejí zčásti na něm samém (na stupni 
postižení), na jeho osobní historii a způsobu, jakým překonává omezení daná postižením. V 
každém případě tito jedinci potřebují vnější pomoc a podporu při společenském, sociálním a 
pracovním začleňování. Někteří z nich jen obtížně hledají místo v životě. Například absolven-
ti speciálních tříd základních škol se často ocitají v roli invalidních důchodců s omezenými 
možnosti uplatnění a nemá o ně fakticky nikdo zájem.
                                                                                                     (Vágnerová, M. 1999)

Mentální retardace je sice postižení trvalé, ale záleží na intenzivní dlouhodobé kvalifikované 
péči o postiženého jedince. Takže učitel,  který se setká s takto postiženým žákem, by měl 
pokud možno minimálně zachovat úroveň vědomostí, které si žák přináší a postupně navázat 
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s dalším novým učivem. Což není  jednoduché. Není výjimkou, že šestnáctiletý žák nezná 
hodiny,  základní  početní  operace.  Vyučující  tak  vymýšlí  různé  pomůcky,  jak  usnadnit  a 
přiblížit učivo, aby žáci pochopili, co se po nich chce. 

Přicházeli  k nám žáci,  kteří  měli  obtíže  v porozumění  okolí,  zvýšený sklon k afektivnímu 
jednání, neschopnost ovládat své emoce, což zvyšovalo riziko nepřiměřeného chování. Bylo 
důležité tyto žáky neustále něčím zaměstnávat,  samozřejmě přiměřeně jejich schopnostem, 
aby byla šance na úspěšné splnění úkolů. To se posilovalo jejich sebevědomí a radost z práce.

Do  školy  přicházely  děti  ovlivněné  situací  v rodinách  i  jejím  okolí.  Mnozí  z nich,  byly 
frustrováni  zkušeností svých starších spolužáků, známých či dokonce rodinných příslušníků, 
kteří po absolvování školy, jen s obtížemi nebo marně hledali zaměstnání v oboru, nebo častě-
ji i mimo něj. 

          Učila jsem žáky ve věku od 15 do 20 let, první a druhý ročník. Většina mých žáků při-
cházela z prostředí se sociálním znevýhodněním. Nejednalo se pouze o romské žáky, někteří 
pocházeli z neúplné rodiny, dětského domova, ale i z velmi chudých poměrů. Zároveň měli 
někteří žáci, kromě mentálního postižení i specifické poruchy učení (dále jen SPU). Přestože 
byli moji svěřenci starší 15 let, někteří měli velké problémy s vyjadřováním se vlastními slovy 
i v běžné verbální komunikaci, se čtením či porozuměním čtenému textu. Jistá specifika do 
jednání  a  chování  žáků  vnášela  i  skutečnost,  že  praktická  část  odborné  výuky  probíhala 
v prostorách kuchyně, žáci tudíž nebyli „vázáni“ v lavicích a měli pocit určité volnosti. To, 
spolu se samozřejmým faktem smíšeného kolektivu chlapců a děvčat ve výše zmíněném vě-
kovém rozpětí, a nemohu samozřejmě opomenout všude přítomné moderní technologie, jimiž 
je současná mládež obklopena a jejím lákadlům velice ráda podléhá - mobilní telefony, vnáší 
do procesu odborné výuky řadu zcela specifických problémů a aspektů.  

          Uvědomovala jsem si, že každý jedinec trpící znevýhodněním v důsledku MP, SPU, je 
jedinečný. Z tohoto důvodu jsem se snažila o individuální přístup. Výuka odborného výcviku 
spočívala v předávání teoretických znalostí i praktických dovedností. Žák musel pochopit zá-
kladní matematické operace, rozumět čtenému textu a tyto poznatky být schopen převést do 
praktického  využití.  To by bez  vzájemné oboustranné komunikace  šlo jen  velice  obtížně. 
Obor, jež jsem vyučovala, tedy kuchařské práce, je již ze své podstaty souborem kolektivních 
činností, kdy je vzájemná komunikace na pracovišti zcela nezbytná.

         Za velice důležitou součást učebního procesu považuji motivaci žáka, zda se chce učit 
novým poznatkům a získávat praktické zkušenosti a ovšem také spolupráci rodičů se školou. 
Někteří rodiče se opravdu snažili a spolupracovali, ale většina, snad z nevědomosti, se spolu-
práci často vyhýbala. A právě tady se projevovaly v širších souvislostech důsledky špatného 
sociálně kulturního postavení rodin, z nichž mnozí žáci přicházeli. O to větší úsilí je pak uči-
telích.

Výuka odborného výcviku (dále jen OV), probíhala ve školní cvičné kuchyni. Žáci ve spolu-
práci s  učitelem OV a v souladu s tématickým plánem daného oboru připravovali kompletní 
oběd v rozsahu cca 10 porcí pro svou vlastní konzumaci.    
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Nejdříve jsme společně s   žáky vytvořili jídelní lístek na čtyři dny. Povídali si o pokrmech, 
které jsou oblíbené i méně oblíbené, běžné i nepříliš často nabízené. Žáci uplatňovali znalosti 
z teorie  o  vhodnosti  sladění  určitých  jídel.  Již  v této  fázi  dostávali  možnost  k vlastnímu 
projevu  a  využití  nabytých  znalostí  a  poznatků  z teoretické  části  výuky.  Učili  se  tak 
naslouchat názorům druhých, což pro některé z nich nebylo vždy lehké. Někdy byla diskuse 
velmi bouřlivá. Zavedli jsme si formu návrhů, každý žák navrhl a napsal svůj jídelníček a 
společně jsme pak diskutovali a vybírali, co si uvaříme.

Vybrané pokrmy žáci nanormovali, tím zjistili, jaké potraviny budou potřeba a také v jakém 
množství. Zde se žáci učili novým odborným názvům, základním početním operacím (postup 
normování = dělení 10 a násobení daným počtem porcí). Potřebné potraviny si sepsali, rozdě-
lili podle druhu na živočišné, rostlinné, dále pak na suché a chlazené či mražené … (což je 
také  v osnovách odborných předmětů,  ale  tím,  že si  to  žáci  jen přečtou,  jim toto nestačí, 
mnohdy si pletli celer s petrželí, pórek s cibulkou aj.).  Nákup jsem pak rozdělila podle počtu 
žáků a šli jsme společně nakoupit do supermarketu.

Zde  se  žáci  učili  nejen  vyhledat  požadované  potraviny,  ale  i  komunikovat  s personálem 
prodejny (ti odvážnější), ostatní se ptali mě a pak sami nebo společně, jsme určité zboží vy-
hledali. Porovnávali jsme ceny i kvalitu zboží. Žáci, kteří do té doby neměli možnost jít sami 
nakoupit, zjistili, kolik co stojí. Překvapilo mě, že někteří žáci si mysleli, že určité pokrmy se 
kupují jen zamražené a doma se „nedají vyrobit“ například bramborové hranolky, krokety a 
ovšem i jejich oblíbený hamburger.

Důležité bylo to, že žáci si potravinu pojmenovali a mohli ji vidět, sáhnout si na ni, přivonět si 
a tím si ji lépe zapamatovat. Získali nové zkušenosti, dostávali se do nové situace a nabývali 
tak  praktických  informací.  Zajímavé  bylo  pro  žáky  porovnávání  sušeného koření  v sáčku 
s tím, když byly v nabídce čerstvé bylinky v květináči. Zjišťovali také, které potraviny jsou 
české a co všechno je dovážené z ciziny.  

5. Závěr

Uvědomuji  si,  že  takovýto  způsob  výuky  je  velice  přínosný  pro  rozvíjení  a  upevňování 
vědomostí žáků s mentálním postižením. Smutné je, že někteří rodiče si neuvědomují, že i 
oni, pokud využijí toho, co se jejich dítě ve škole naučí, mohou dítěti pomoci. Tím že nechají 
svého potomka, aby jim doma uvařil, podpoří ho v samostatné práci, pochválí ho, připravují 
ho na vstup do života.

Pro jedince s postižením má práce nejen ekonomický, ale i zdravotně-rehabilitační a sociálně-
adaptační  význam,  zvyšuje  jejich  sebehodnocení,  pomáhá  překonávat  problémy  v  oblasti 
psychiky.  Příprava  na  práci,  pracovní  uplatnění  a  začlenění  je  přitom jeden  z  klíčových 
vývojových úkolů v období adolescence a časné dospělosti.

Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou jeho dů-
stojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává pocit
seberealizace  a  společenské  užitečnosti.  Vřazuje  člověka  do  řádu  sociálních  vztahů, 
uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. Práce tedy neslouží pouze k vý-
robě statků nebo k vykonávání služeb, ale vytváří sociální pole strukturovaných kontaktů s 
možností vést rozhovory, potkávat jiné lidi a uzavírat přátelství. 
Závěrem jen mohu konstatovat, že E-obory v Karlovarském okrese určitě potřebujeme.
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V úvodu se autoři shodují na názoru, že nestačí mít jen děti rád a myslet to s nimi dobře. Děti 
potřebují hranice ve svém chování, aby tyto hranice byly dětmi přijaty, musíme my dospělí 
opustit mocenský, manipulativní přístup ve výchově a vzdělání a děti respektovat.

Kniha je určena rodičům, vychovatelům, učitelům, prostě všem, kteří chtějí zlepšit vztahy 
mezi dospělými a dětmi bez následků.

Jedna z autorek Tatjana Kopřivová ještě sama dodává své vysvětlení, které je velmi osobní a 
každý rodič si tam najde „to své“. I ona s manželem (spoluautor Pavel Kopřiva) hledali cestu 
ve výchově svých pěti dětí a dostali se tak k odborné knize „How To Talk So Kids Will Lis-
ten x Listen So Kids Will Talk“ (Jak mluvit, aby děti naslouchaly, jak naslouchat, aby děti 
mluvily) od amerických autorek Adele Faberové a Elaine Mazlishové. Původně ji chtěli 
manželé Kopřivovi vydat, ale nepodařilo se jim dohodnout s majiteli autorských práv. A tak 
se kniha stala pro ně velkou inspirací při výchově vlastních dětí a zároveň vytvoření této 
úžasné knihy.
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Knihu tvoří patnáct kapitol. Na konci každé kapitoly najde čtenář cvičení, kde autoři popisují 
vybranou situaci a co se stane při správné, ale i špatné reakci rodiče, učitele či vychovatele. 
Na to vždy navazuje vysvětlení reakcí dítěte a zásady, které když se nám podaří zanést do 
„správné komunikace“ tak ušetří hodně nedorozumění.

I. Hranice jsou nutné – jde o to, jak je vytváříme
- Partnerský versus mocenský přístup ve výchově a vztazích

Nelze vychovávat autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat demokraticky. 
Autoři jsou přesvědčeni, že partnerský přístup dospělých k dětem je nejen možný, ale i nutný 
pro to, aby z dětí vyrostli kompetentní a zodpovědní lidé, schopní řešit problémy současného 
světa.

Zdůrazňují, že vymezování hranic ve výchově je naprosto nezbytné. Když děti nemají 
jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí. Když zjišťují, že hranice někdy platí a jindy tak 
docela ne, vyvolává to v nich nejistotu a úzkost a odpovědí na to může být i agresivní 
chování.

Rozdíl mezi demokratickou a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo 
všechno dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby se 
stanovují pravidla a hranice chování – máme vytvářet hranice nikoliv pro děti, ale s dětmi.

II. Mluvíme, mluvíme… a nějak to nefunguje
- Neefektivní způsoby komunikace

Kapitola se podrobně zabývá způsoby, které jsou v rozporu s respektujícím přístupem.

Jsou zde uvedeny způsoby komunikace, které lidé používají automaticky, bez záměru ubli-
žovat. Podvědomě si jimi chceme ulevit od vlastních emocí a dosáhnout toho, co po dítěti 
chceme. 

Důležité je dětem říkat co mají a mohou dělat, než to co dělat nemají či nesmějí. Zákazy bez 
vysvětlení lákají a nahrávají dětské zvědavosti „co se stane?“

Jedním z největších a nejobtížnějších úkolů výchovy je naučit děti, že některé věci je potřeba 
dělat proto, že jsou správné, smysluplné a jiné se naopak dělat nemají, protože by to mohlo 
někomu ublížit nebo něco poškodit. Autoři tuto oblast nazývají oprávněnými požadavky. 
Nejde tedy o situace, kdy žádáme po dětech, aby pro nás něco udělaly z laskavosti, ale naopak 
žádáme něco, na co máme jako rodiče nebo vychovatelé právo, a očekáváme, že děti v průbě-
hu svého vývoje nutnost a potřebu těchto činností pochopí a přijmou. Psychologie to označuje 
jako zvnitřňování norem správného chování. Týká se to hygieny, udržování pořádku, ohle-
duplného chování k druhým lidem, k věcem a k přírodě, plnění školních povinností a dalších 
oblastí chování.

Tři důvody proč se používají běžné, leč neúčinné komunikační postupy:
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1) Sociální učení – to, co se v dětství naučíme, v nás přetrvává do dospělosti
- Automaticky použijeme stejná slova, která jsme slýchávali od našich rodičů, 

když jsme něco neudělali podle jejich představ…
2) Náš emoční stav – situace, kdy se děti nechovají správně, v dospělých vzbuzují nejrůz-

nější negativní emoce, od zklamání a podrážděnosti až po naštvanost, hněv a vztek
- …to je to známé napočítat do deseti… a až pak mluvit. Víme, že bychom měli 

jednat s nadhledem, ale emoce mají v tu chvíli navrch
3) Neznalost jiných způsobů – jsme si vědomi toho, že to co říkáme, není správné, ale 

vlastně nevíme, co bychom měli říkat na místo toho
- Záleží na tom, v jakém prostředí jsme vyrostli, kde žijeme, s jakými lidmi se 

setkáváme a jestli my sami chceme něco změnit ve výchově ať už svých či svě-
řených dětí.

Když se někdo chová špatně, nesprávně, nevhodně, často je to proto, že se 
sám cítí mizerně a k ničemu

- výčitky, obviňování (ty zase…vždycky, nikdy, pořád)
- poučování, přehnané vysvětlování, moralizování (měl by sis uvědomit…)
- kritika se zaměřením na pouze chyby (udělala jsi to špatně…)
- lamentace, citové vydírání (já kvůli tobě…)
- zákazy, varování (nedělej to, nebo se ti stane…)
- negativní scénáře, proroctví (z tebe jednou vyroste…)
- nálepkování (on je takový…)
- pokyny (udělej…)
- příkazy (okamžitě běž a udělej…)
- vyhrožování (Přestaň…, nebo…! Běda, jestli…!)
- křik
- srovnávání, dávání za vzor (podívej se na…, vezmi si příklad z …)
- poukazování na vlastní zásluhy (Já pro tebe…, a ty…!)
- řečnické otázky (Ty snad chceš…? )
- urážky, ponižování (ty jsi ale…)
- ironie, shazování (To je náš génius! To ses teda vyznamenal!)

Jsou to vlastně stejné pocity nás dospělých, když s námi někdo jedná bez respektu a úcty. 
Uvědomila jsem si, že i já jsem v dětství tyto věty slýchávala od rodičů a blízkých příbuzných 
a nebyly mi příjemné. Snad jsem si i říkala, že svým dětem tohle nikdy nebudu říkat. A po le-
tech to člověku automaticky naskočí a stejně to řekne. Snad jsem jich použila méně než mí ro-
diče, aby jich mé děti při výchově svých potomků tolik nepoužily. 

Vždy je důležitá forma a obsah sdělení

- Slušnost a vlídnost má větší účinnost než rozkazy a příkazy
- Jasná formulace požadavku, vhodné načasování a jasně stanovený termín pro 

splnění
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- Zprostředkování smysluplnosti napomáhá  - stručnost, splnitelnost, přimě-
řenost, možnost uplatnit vlastní přístup, mluvit přímo na rovinu, humor

- Nevhodné je teď hned, honem. Nebo naopak kontrola před uplynutím domlu-
vené doby pro splnění úkolu, to vede ke stresu a pocitu nedůvěry

III. Jsi fajn. Jen je třeba udělat…
- Efektivní komunikační dovednosti a postupy

Tato kapitola je plná návodů na efektivní komunikaci. Nabízené dovednosti nepředstavují 
pouhé slovíčkaření, ale skutečně účinné a praxí vyzkoušené nástroje ve výchově i vzdělávání 
doma i na všech stupních škol, mateřskými počínaje. Neomezují se jen na komunikaci s dětmi,  
jsou použitelné právě tak i v soužití dospělých.

Přehled efektivních komunikačních dovedností 

1) Vidím (slyším), že …(popis, konstatování)
2) Je potřeba…, Tohle děláme tak a tak…, Pomůže, když…(informace, sdělení)
3) Očekávám, že…, Pomohlo by mi, kdyby …(vyjádření vlastních očekávání a potřeb)
4) Uděláš to tak…nebo tak…? Můžeš si vybrat. (možnost volby)
5) Pavle, …! (dvě slova)
6) Co s tím uděláme? A co si o tom myslíš ty? (prostor pro spoluúčast a aktivitu dětí)

V době mé pedagogické praxe se mi nejvíc osvědčily tyto efektivní komunikační dovednosti: 
Popis, konstatování - vidím, slyším, cítím…+ přátelský nebo aspoň věcný tón hlasu (podráž-
děný tón hlasu a slova typu „zase, pořád“ udělají z popisu vyčítání)

- Popis dává více prostoru než otázky
- Popis pomáhá vidět souvislosti
- Dáváme druhé straně prostor na reakci
- Když je problém: popis + co s tím uděláme?

Informace, sdělení – naplňují naši potřebu smysluplnosti – je až obdivuhodné, jaký účinek 
má pokyn změněný v informaci na adolescenta při praktické činnosti.

Informace je oznamovací věta či souvětí s podmětem v 1. nebo 3. osobě.

Tím se zásadně liší od pokynů, příkazů či rad, které mají společné to, že jsou formulová-
ny v 2. osobě (ty, vy). 

Čím nápaditější a zajímavější je podání informace, tím větší je pravděpodobnost jejího přijetí 
a účinku. Informace nás nutí přemýšlet, zvažovat různé možnosti, porovnávat pozitiva a nega-
tiva, rozhodovat se.
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Znakem respektujícího přístupu je, že necháváme na zvážení a rozhodnutí druhé osoby, zda 
informace využije. U rad či pokynů naopak očekáváme, že se druhá strana zařídí podle nás. 
Informace rozvíjejí zodpovědnost – rady a pokyny poslušnost.

Možnost volby – skutečný výběr spočívá v nabídce dvou, případně i více konkrétních možnos-
tí. Samozřejmě s přihlédnutím k náročnosti, možnostem a věku.

-  Zvažování pro a proti podněcuje mentální procesy porovnávání a hodnocení
-  Výběr z možností musí být přijatelný pro obě strany
-  Nesmí být manipulací ani hrozbou
- Možnost výběru zvyšuje vnitřní motivaci

IV. Potřebujeme, aby druzí chápali a přijímali, když se cítíme v nepohodě
- Zvládání negativních emocí

Poznatky o emocích:

1) Máme právo prožívat to, co prožíváme – emoce kladné i záporné, jejich posuzování  
okolím bez empatické reakce vede ke zhoršení. Každý prožívá různé situace odlišně. 
Zdravý člověk v bdělém stavu nejedná nikdy „bez emocí“

2) Když jsme v silných emocích, jde logika stranou – pod vlivem silnějších, zejména 
negativních emocí se může stát naše chování zkratkovitým a neproduktivním

3) Emoce jsou „nakažlivé“ – z běžných emocí nejprudčeji je nakažlivý vztek

                                        Přijetí pocitů = empatická reakce

1) Aktivní naslouchání – soustředěné naslouchání provázené projevy účasti
2) Pojmenování pocitů, záměrů, očekávání druhé osoby
3) Vyjádření podpory

Projevy empatie

- Zvyšují ochotu při plnění oprávněných požadavků
- Přispívají k emocionálnímu rozvoji dětí
- Pomáhají budovat vztahy

To je jen část pravidel, která pomáhají při komunikaci. Kapitola dál nabízí různá řešení a vy-
světlení při řešení nepříjemných situací, jak je zdárně ustát a při tom vědět, jak se cítí osoba, 
se kterou právě jednáme. Způsob jednání je velice důležitý. Zda bude účinný, záleží na 
správné reakci dospělého vůči dítěti. Jsou zde popsány komunikační dovednosti, které lze po-
užít i v jednání mezi dospělými (v rodině, v zaměstnání). Z nich mi nejvíce utkvěl v mysli a 
začala jsem ho i úspěšně používat tzv. já-výrok.

Já-výrok je komunikační dovednost, kterou sdělujeme, jak se cítíme a proč, s čím jsme počíta-
li nebo co potřebujeme a očekáváme.

V širším smyslu jsou já-výroky jakákoliv sdělení o nás samotných. 
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V užším smyslu se označení „já-výrok“ používá pro sdělení, v nichž hrají roli naše emoce a 
přání. Ty mohou být pozitivní i negativní. V případě zvládání negativních emocí může plnit 
tyto funkce: 

- Dáváme jimi najevo, že jsme si vědomi, co se s námi emocionálně děje, a že 
přebíráme odpovědnost za své emoce. (Neobviňujeme druhé, že za naše emoce 
mohou oni.)

- Je to informace pro druhé o tom, co prožíváme, ať už na tom mají nějaký podíl 
nebo ne.

- Někdy má já-výrok význam jako signál STOP! – tady se už překračují únosné 
meze!

- Já-výrok slouží jako neútočné, neagresivní „vypuštění“ emocí (když sdělíme, 
jak nám je, uleví se nám).

- Já-výroky chráníme naši vlastní sebeúctu – dáváme jimi najevo, že nestrpíme, 
aby se k nám druzí chovali nepřijatelně, a že si zasluhujeme respekt.

V. A za trest budeš…!
- Rizika trestů ve výchově

Neexistují žádné správné, přiměřené či nutné tresty. Jakýkoliv trest je rizikem svojí 
podstatou. Současně však platí, že nesprávné chování nemá zůstat nepovšimnuto, ať se 
jedná o dítě nebo dospělé. Když dochází k překračování psaných i nepsaných norem 
dobrého chování, k porušování dohod a pravidel, k ubližování, je třeba reagovat.

Důvody trestání:

- Výchova
- Tradice, převzatý sociální model
- Emoce
- Potvrzení moci
- Nevědomost
- Časový stres
- Pohodlnost
- Osobní problémy

Trestání může poškodit emoční, sociální a morální vývoj. Tresty nás učí, že mít moc je dů-
ležitější než se chovat správně. 

V této kapitole autoři jdou až do „hloubky duše“ každého rodiče – vychovatele, aspoň já jsem 
to tak cítila. Zamyšlením se, jak se člověk (dítě nebo dospělý)cítí při trestání, do jakých emocí  
se dostává a co z toho pak vzniká – ponížení, vztek, vzdor, zatvrzelost, averze, nenávist, 
strach z bolesti, ztráta důvěry, strach ze ztráty lásky a náklonnosti rodičů, opovržení dospě-
lým nebo pocit trapnosti za něj a další…
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Když víme, že jsme se chovali nesprávně, tak přemýšlíme jak to napravit a to bychom měli dě-
tem předat.

Přirozené důsledky logicky vyplývají z provinění. Nemusíme si je vymýšlet, ale musíme se je 
naučit vidět a najít vhodná slova, která pomohou dítěti, aby je uvidělo také a bylo schopno 
účinné reakce. Jedním ze základních úkolů výchovy je naučit děti dělat správné věci proto, že 
pochopily, že jsou správné, nikoliv proto, že se bojí trestu. 

S tím souvisí i to jak se děti chovají v naší nepřítomnosti.

VI. Opravdu se zlobím!... Tak co teď navrhuješ?
- Co na místo trestání – přehled výchovných postupů a komunikativních 

dovedností

Tato kapitola je věnována základní strategii jak postupovat v situacích, kdy je potřeba rea-
govat na přestupek či nesprávné jednání druhé osoby.

Tři kroky:

1) Věnovat se emocím – svým nebo emocím druhé strany

2) Přizvat druhou stranu ke spoluúčasti na řešení situace a vést celý postup směrem 
k nápravě – toto je klíčový krok, bez něj se neobejdeme. Kdo se naučil jej používat, 
často žasne nad pozitivní odezvou ze strany dětí. Dějí se doslova malé zázraky. Jaká 
úleva pro dospělé vidět, že děti nejsou jen nezodpovědnými objekty naší výchovy! 
Cesta k tomu však vede jedině přes spoluúčast dětí na rozhodování o věcech, které se 
jich týkají.

3) Provést opatření – dává na výběr možnosti k řešení situace a zároveň dává šanci 
k nápravě (úhrada škody z kapesného…, omluva + spolupráce na opravě zničené 
věci…)

Je velký rozdíl mezi řešením:

1) Přestupek – domluva – trest 
                  a

2) Přestupek – spoluúčast – náprava

Domluva může být ve formě kázání, rozčilování, vymýšlení a realizace „kázeňských opat-
ření.“ Také jako dospělí říkáme, že na tohle nemáme čas. Což nás přivede k tomu, že spolu-
účastí dětí na řešení (když je k tomu dokážeme vyzvat), bude logicky zabírat jejich čas. Dává 
jim také možnost přemýšlet o přestupku a uvědomit si svou chybu.

Trest může vést k tomu, že dítě si nevezme ponaučení a přestupky pokračují. Trest přetrpí a 
náprava se nedostaví. S nápravou souvisí i opatření, které není krycím názvem pro udělení 
trestu. I nedokonalá náprava má větší výchovný účinek než trest.
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VII. Když budeš hodný, dostaneš za odměnu… Ty jsi ale šikulka!
- Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich

Obsáhlá kapitola na toto téma mě překvapila, jak může pochvala i odměna způsobit nezájem 
a snížit vnitřní motivaci k učení, k práci i k správnému chování. 

Pochvala je druhem odměny. Pochvala se stává cílem, samotná činnost je druhořadá. Pokud 
není v dohledu autorita, která udělí pochvalu a pokud chybí vnitřní motivace, není důvod se 
chovat správně a dělat něco dobře, či dokonce vůbec něco dělat. Z řady činností tak mizí při-
rozený prožitek a radost, což je velké ochuzení života.

Pro děti je mnohem cennější, když zařídíme věci tak, aby se mohly cítit úspěšné a pochlubily 
se samy, než když jim pochvalu udělíme my.

Pochvaly vytvářejí závislost na vnějším hodnocení, na druhých lidech, především pak na těch, 
kteří představují autoritu. Lidé závislí na pochvalách a odměnách čekají, až jim autorita sdělí, 
zdaje něco dobře nebo ne a ani se nepokoušejí o sebehodnocení. „To já nemohu říct, to musí 
zhodnotit až druzí,“ jsou častá slova lidí s nedostatečně rozvinutým sebehodnocením.

Alternativou k odměnám ve výchově je uspořádat podmínky pro činnosti a chování dětí tak, 
aby mohly prožívat pozitivní přirozené důsledky těchto činností a chování. 

Alternativou k pochvalám jsou komunikační dovednosti zpětná vazba a ocenění.

Zpětná vazba – všimnout si toho, co je pozitivní, a vyjádřit to. Pro zpětnou vazbu je pod-
statné, že se zaměřuje na činnost nebo chování, nehodnotí však osoby – jejich klady či zápory, 
jejich trvalé vlastnosti!

Své uznání vyjadřujeme oceněním 

Ocenění můžeme dávat jak lidem, které máme rádi, tak lidem s nimiž nás tento pocit nepojí. 
Jeho podstata je v našem respektujícím postoji k druhému člověku. Mohou být verbální  - 
konstatování úsilí, které muselo být vyvinuto…, neverbální – spontání potlesk.

Pro děti jsou ocenění významnými stavebními kameny při budování jejich sebeúcty.

Ocenění nemají negativní účinky jako pochvaly, které posilují závislost na mínění druhých.

Ocenění můžeme vyjádřit i poděkováním, povzbuzením, můžeme sem zařadit i souhrnné poj-
menování chování.

VIII. Cukr a bič nebo vlastní chtění?
- Vnější a vnitřní motivace

V této kapitole autoři vysvětlují pojmy vnitřní a vnější motivace. Upozorňují jak je již od út-
lého dětství správně působit na dítě, abychom napáchali co nejméně škod.
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Naším přesvědčením je, že děti na začátku svého vývoje sice nemají řadu informací, 
dovedností a návyků, ale nepostrádají chuť a zájem – tedy vnitřní pohnutky – se to vše naučit. 
Nepotřebují, abychom je upláceli nebo trestali, aby se opravdu naučily, co se naučit potřebují. 
Pokud to však děláme, je velké riziko, že dosáhneme v řadě ohledů opaku – lhostejnosti, ne-
chuti až odporu. A to vše může přetrvávat až do dospělosti.

1. Vnitřní motivace: 

Tak to chci! Nebo Tak je to správné!

- Vnitřní motivace má silné zdroje v základních lidských potřebách a také ve 
zvnitřněných hodnotách – takže to neznamená, že děláme jen to, co sami chce-
me, co nás zajímá, co nás baví. Denně také děláme věci, které nejsou až tak za-
jímavé a přesto je děláme z vnitřní motivace: udržování pořádku, osobní hygi-
ena, čekání v řadě, dokončení práce, která nás nebaví, ale víme, že je potřebná 
pro někoho druhého.

2. Vnější motivace:

Udělám to pro odměnu, nebo abych se vyhnul/a nepříjemnostem

- Jsou to činnosti, které děláme jen do té doby, dokud trvá hrozba nepříjemností, 
nebo příslib odměny či pochvaly

Z „musíš“ se „chci“ nestává!

Mnoho lidí je přesvědčeno, že když přimějeme děti pohrůžkou nebo příslibem odměny, aby 
něco dělaly, a budou to dělat dostatečně dlouho, přijdou tomu na chuť a nakonec to budou dě-
lat samy od sebe (tedy z vnitřní motivace). To je velmi závažný omyl, který přinesl hořké 
ovoce řadě rodičů i učitelů.

Proto je důležité s dětmi mluvit, diskutovat v rodině, ve škole, přiměřeně jejich věku: O tom, 
proč lidé dělají různé věci, dobré i špatné, a jak se při tom cítí. Jaké pocity doprovázejí 
činnost, kterou děláme, protože ji chceme dělat, a jaké pocity jsou spojeny s činností, kterou 
děláme, protože nás do ní někdo nutí. Jakou kvalitu práce bychom chtěli přijímat od druhých, 
co pomáhá dělat věci dobře, a o dalších podobných tématech.

Vnější motivací nelze vychovat děti k poctivé práci. Jejím předpokladem je motivace 
vnitřní.

Podmínky pro udržení vnitřní motivace: 

- tři S a jedno Z

1. smysluplnost – k čemu mi to bude?
2. spolupráce – ve dvou se to lépe táhne!
3. svobodná volba – mít možnost rozhodnout jak, kdy a s kým!
4. zpětná vazba – informace o správnosti nebo výsledku naší činnosti, o na-

šem snažení a chování.
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Pravidelné přibírání dětí ke spoluúčasti na rozhodování a řešení toho, co se jich týká, odpoví-
dá principu spolupráce a svobodné volby. Projevy odpovědnosti, respektu a partnerského pří-
stupu na straně dětí je potřeba upevnit pozitivní zpětnou vazbou a oceněním.

Efektivní komunikační dovednosti jsou současně nástroji pro rozvíjení vnitřní motivace

Znamená to:

- vyjadřovat svá očekávání jasně a s přiměřenými nároky
- nespokojenost dávat najevo popisem, informací nebo já-výrokem
- namísto trestů nechat dopadnout přirozené důsledky, co nejvíce využívat 

spoluúčasti při řešení situace a umožnit nápravu
- když je to třeba, použít kategorické „NE“
- co nejvíce používat zpětnou vazbu a ocenění

Odnaučovat či přeučovat je vždy namáhavější, než učit správně od začátku. 

IX. Co všechno děti potřebují – výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby 

Kapitola začíná již všeobecně známou pyramidou „Přirozených lidských 
potřeb“podle Abrahama Maslowa, upravenou o nejvyšší stupeň potřeb „Vyšší po-
třeby“.

Základní lidské potřeby jsou společné všem lidským bytostem bez rozdílu pohlaví, rasy, věku. 
Jejich uspokojení vede k tomu, že se cítíme i fungujeme dobře (v činnostech i vztazích), že se 
cítíme tělesně, psychicky a sociálně v pohodě.

O tom dnes již nikdo nepochybuje, jen v když taková nepříznivá situace nastane, tak  si ji 
sami hned nevyhodnocujeme, že vznikla na základě neuspokojení naší základní potřeby. Rea-
gujeme nepřiměřeně a mnohdy unáhleně. …

Uspokojování základních lidských potřeb je tak zásadní, že nedostatky v této oblasti, zejména 
dlouhodobé a nedostatečné uspokojování potřeb v průběhu dětství, může vážně narušit zdravý 
vývoj člověka.

1. Nejdříve se ozývá tělo = Fyziologické potřeby
- Může to být hlad, žízeň, bolest, horko, zima, únava, ale i nuda, napětí, neklid… 

Do chování se tyto pocity promítají jako podráždění, zvýšená motorická aktivi-
ta, poruchy pozornosti až zmatenost, různé projevy agrese (křik,útočné 
chování), únikové reakce, ale také jako pasivita až apatie.

Je tedy dobré se zamyslet a předejít tak konfliktu, zda naše nároky na dítě, které je zrovna 
v nepohodě, (protože nesnídalo, na svačinu má slané brambůrky a limonádu, nebo také nic, 
není odpočaté…)nejsou v rozporu s jeho přirozenými fyziologickými potřebami. Ve třídě se 
takové děti stávají buď agresory (za každou cenu uspokojí svou potřebu – ukradnou svačinu 
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spolužákovi, nebo nutí spolužáky, aby mu svačinu obstarali, narušují výuku). Nebo jsou tito 
žáci pasivní, nechtějí nic vědět, nic dělat, při výuce spí, někdy se i stanou terčem posměchu 
spolužáků.

2. Důvěra, řád, pravidla a předvídatelnost věcí – Potřeby bezpečí
- K uspokojení potřeby bezpečí patří pocit, že věci se dějí předvídatelným způ-

sobem, že platí určitý řád, pravidelnost, struktura, pořádek, že to co se děje, 
dává nějaký smysl, že se lidem dá důvěřovat. Proto je pro děti tak důležité 
stanovování hranic. Chaos, „gumové hranice“, které někdy platí a jindy ne, na-
hodilost v tom, jestli na nich dospělí trvají nebo ne – to vše může vyvolávat u 
dětí úzkost a nejistotu.

- Z hlediska potřeby bezpečí jsou neúnosné zejména situace, které dítě stresují 
dlouhodobě – strach z chyby, z neúspěchu, selhání.

- Strach a úzkost odčerpávají energii, tolik potřebnou k učení a vývoji, nebo ji 
dokonce zaměřují nevhodným směrem.

Pocit ohrožení vyvolává strach, úzkost, nejistotu, nedůvěru, zmatek, lítost, hněv, zlost. Tomu 
odpovídá buď bojácné chování, stažení se do sebe, snaha o únik, a také různé projevy agrese,  
od ničení vlastních či cizích věcí, přes verbální agresi, až po fyzické napadení druhých, kteří 
ani nemusí být těmi, kdo za to můžou.

3. Chceme milovat a být milováni, někam patřit – Potřeba lásky a sounáležitosti
- Potřebujeme, aby nás druzí přijímali takové, jací jsme, a abychom byli s něko-

lika lidmi v intenzivních citových vztazích. Máme potřebu, abychom milovali 
a byli milováni, abychom byli pozitivně přijímáni členy různých skupin, na 
prvním místě rodiny, ale také dalších – pracoviště, zájmového klubu, party přá-
tel, školy, třídy… Prostě máme potřebu patřit „někam a k někomu“. Patří sem 
láska partnerská, příbuzenská, potřeba přátelství, sounáležitosti, případně sho-
dy a ztotožnění s nějakou skupinou, obcí, kmenem, vlastí.

- Děti trpící nedostatkem lásky a zájmu, mohou prožívat smutek, lítost, stesk, 
pocit osamělosti, nejistoty, pocit zbytečnosti („nikdo o mě nestojí“), ale také 
hněv a chuť získat pozornost za každou cenu.
Každé dítě chce získat zájem dospělých pozitivním způsobem. Pokud se mu to 
nedaří, celkem brzy zjistí, že toho lze dosáhnout i jinak: vykřikováním, vyru-
šováním, skákáním do řeči, žalováním, vymýšlenými historkami, obtěžováním, 
podlézáním…Pro takové dítě je i negativní zájem dospělých (okřikování, vy-
světlování, domlouvání, kritika, tresty) lepší než lhostejnost.

Rodiče by měli své dítě milovat bezvýhradnou láskou – bez podmínek jak vypadá, jak je chyt-
ré či šikovné. To ovšem souvisí s tím, jak oni sami byli vychováváni a milováni svými rodiči.

 Kolik jim bylo dáno lásky a pozornosti. Takže je to takový uzavřený kruh, který může prolo-
mit jen sebevzdělávání rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě mělo lepší život (vztahy,…), než 
měli oni sami. Pro někoho, kdo to měl v dětství hodně těžké, to může být dost „hořká pi-
lulka“, ale čím dřív si uvědomí - přizná, že dělá stejnou chybu, tím lépe.
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4. Rodíme se spotřebou cítit se jako hodnotná lidská bytost – Potřeby uznání a se-
beúcty

- Tato oblast představuje potřebu být přijímán, respektován a oceňován jako dů-
ležitá, kompetentní a hodnotná osoba. Máme potřebu vážit si sami sebe a 
hodnotit se pozitivně, také mít pocit, že jsme v něčem úspěšní. Že děláme věci 
dobře.

- Sebeúcta závisí do značné míry na tom, jak se k nám chovají jiní lidé a jak my 
sami jejich chování interpretujeme a prožíváme. To platí pro dospělé, ale tím 
spíše pro děti.

- K potřebě uznání patří i potřeba úspěchu. Zažít úspěch!
- Základem naplnění potřeby úspěchu je dělat věci tak, jak je za daných okolnos-

tí umíme a můžeme dělat co nejlépe, a také, aby ostatní dali najevo, že o tom 
vědí, případně aby to ocenili.

- Děti, kterým se nedostává ocenění jejich činnosti, respektování jejich emocí a 
jejich důstojnosti, které nejsou bráni vážně, mohou prožívat rozmanitou škálu 
negativních emocí: pocity méněcennosti, křivdy, nespravedlnosti, nezájmu, po-
nížení, podceňování, zbytečnosti, neschopnosti, dále hněv, nenávist, lítost, bez-
naděj. 

Reakce na takové prožívání jsou pak samozřejmě negativní – odmítání spolupráce,  
různé formy agrese vůči druhým i ničení věcí, dávají najevo svou neschopnost a 
bezmocnost. 

5. Každý člověk se na něco hodí – Potřeby seberealizace, sebeuskutečnění
- Patří sem snaha pochopit sám sebe i druhé, stát se tím, kým se člověk může a 

má stát, naplnit své možnosti růstu a rozvoje. Nepromarnit to dobré, co nám 
bylo dáno do vínku.

- Meze schopností jsou člověku dány při narození. Jestliže nemá vrozené vlohy 
pro rozvoj nadprůměrných schopností v nějaké oblasti, k jejich dosažení bě-
hem vývoje nemůže dojít. Je to něco jako strop: během svého života můžeme 
tohoto stropu dosáhnout, ne můžeme jej však „přerůst“. Ale právě tak můžeme 
zůstat v rozvoji kdesi u podlahy nebo v půli cesty. 

Tyto poznatky patří hlavně rodičům, kteří si chtějí splnit svá přání a sny, kterých 
oni sami nedosáhli a jsou přesvědčeni, že jejich dítě má stejné schopnosti, sny a 
přání. 

Stejně tak patří i rodičům, kteří nevytvářejí pro dítě podnětné prostředí, nehrají si 
s ním, málo s dítětem komunikují, dítě se nudí a nerozvíjí.

-     Máme-li možnost rozvíjet a využívat své schopnosti, naplňuje nás to 
uspokojením a dokonce radostí.

Potřeba seberealizace zahrnuje několik oblastí:  

- Potřeba objevovat, porozumět světu, v němž žijeme
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- Potřeba něco v životě dokázat
- Potřeba tvořit
- Potřeba identity

6. Naplňování lidství – Vyšší potřeby
Jsou to potřeby estetické – krása souměrnost, harmonie, etické – pravda, spravedlnost, 
mravnost, duchovní – věřit v něco, co nás přesahuje (náboženská víra nebo jen velká 
pokora před přírodou a vesmírem, hledání smyslu života)

-     Uspokojování vyšších potřeb nám přináší radost, estetické zážitky, pocit, že 
chovat se správně je dobré, pocit začlenění do lidského společenství, do příro-
dy, kosmu, pocit, že život má nějaký smysl.

Neestetické prostředí může vyvolávat smutek, pocit marnosti, přispívat k emočnímu otupění. 
Nepořádek a ošklivost vede často k tomu, že děti i dospělí svým chováním vzhled prostředí 
spíše ještě zhoršují – ničení věcí, čmárání po zdech, odhazování odpadků. 

-     Samozřejmě s tím souvisí to, že děti intenzivně sledují chování dospělých 
k sobě i ostatním. Pokud mají pocit nespravedlnosti, křivdy, nebo že nemluví 
pravdu, vyvolává to v nich zklamání a pocit smutku, ponížení nebo hněv.

Dospělí si mnohdy neuvědomují, jak rychle se děti učí, napodobují je a nerozlišují, jestli to je 
dobré nebo špatné. 

X. Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si ostatních 
                          Sebeúcta – jádro naší osobnosti

- Budování a podpora sebeúcty dítěte, má význam pro:
1) Kvalitu jeho vztahů s dětmi i dospělými
2) Zvnitřňování sociálních norem
3) Rozvíjení kompetencí ke zvládání životních nároků
4) Prevencí sociálně patologických jevů

- Pozitivní vztah k sobě samému a pozitivní emoce dodávají důvěru, energii a 
optimismus ke zvládání životních úkolů. 

- Pocit vlastní hodnoty spolu se sebedůvěrou a přesvědčením, že jsme schopni 
vyrovnat se s životními výzvami, má ochranný účinek na naše tělesné, duševní 
i sociální zdraví.
Sebeúcta není totéž co sebevědomí
Sebevědomí – se týká toho, jací jsme vzhledem k ostatním (vzhled, výkony, 
úspěšnost, obliba, postavení)
Sebeúcta – se vztahuje spíš k tomu, kdo jsme, jakou máme hodnotu jako lidé. 
Znamená to vážit si sám sebe, mít se rád.
Sebevědomí znamená srovnávat se s druhými. U sebeúcty se srovnáváme sami 
se sebou.
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Sebeúcta dětí je podporována pozitivními zkušenostmi, které získávají především tím, že 
prožívají bezpečné a lásky plné vztahy a dále také, že dostávají příležitosti k úspěšnému zvlá-
dání úkolů, které jsou pro ně důležité.

Stabilní sebeúcta vyrůstá ze základního sebepřijetí. Pro malé děti jsou důležité doteky,hlazení, 
chování v náruči. Jestliže se rodiče chovají k dítěti láskyplně a s respektem k jeho přirozeným 
potřebám, dítě se naučí přijímat samo sebe, vidět samo sebe jako někoho, kdo je pro druhé dů-
ležitý.

Pro další rozvoj sebeúcty děti potřebují, aby byly postupně zapojovány do smysluplných úko-
lů a dostávalo se jim časté pozitivní zpětné vazby a ocenění. Zažijí tak úspěchy i neúspěchy a 
tím získají realistický a současně i optimistický pohled na svět kolem sebe. Zároveň mají 
možnost zjistit, co dokážou, kým jsou a kým se mohou stát.

Naopak rozvoj sebeúcty může brzdit kladení vysokých nároků na dítě již od raného věku, kdy 
si dítě jejich plnění může spojovat s vlastní hodnotou. Tak se může vytvářet podmíněné sebe-
přijetí (když bude dítě čistotné, dojídat, uklízet, poslouchat pokyny, nosit dobré známky, nau-
čí se plavat, lyžovat, hrát na hudební nástroj atd…). Kritické reakce dospělých mohou v dítěti 
vzbuzovat pocit nedostatečnosti a nízké hodnoty sama sebe.

Dalším nebezpečím je tak zvané komparativní sebepřijetí, které může vyústit do kompara-
tivního sebehodnocení – to vede k neustálému soupeření, k dokazování, že druzí jsou horší, 
někdy až k arogantnímu a pohrdavému chování a dokonce k podvodům. Nahrává k tomu i 
srovnávání sourozenců v rodině, dětí ve třídě apod.

XI. Lepší je předcházet než napravovat – Proaktivní výchova = je dobrá a odpo-
vědná výchova

Autoři touto kapitolou vysvětlují – nabádají čtenáře – učitele – rodiče, jak správně  
postupovat při řešení každodenních situací doma, ve škole i na ulici.
Zdůrazňují, že proaktivní výchova je tou nejlepší prevencí, jak se nedostlat do 
situací, kde je každá rada drahá, kde už někdy ani neexistuje žádné dobré řešení a 
z těch méně vhodných postupů volíme už jen „menší zlo“. Bývají to pak situace 
plné emocí, bezradnosti, touhy sáhnout po trestu. Tyto postupy pak shrnuli do 
osmi klíčových oblastí proaktivní výchovy.
1) Péče o vztahy – v rodině, ve škole, s kamarády
2) Smysluplnost našich očekávání a požadavků z hlediska dětí, nikoliv dospělých
3) Respektování přirozených potřeb a od nich odvozených vývojových potřeb
4) Nácvik praktických dovedností = zásady poskytování informací „proč“
5) Nácvik sociálních a komunikačních dovedností pro zvládání a prevenci 

konfliktů
6) Vytváření dohod a pravidel
7) Cílená pozitivní pozornost
8) Činnosti pro volný čas dětí
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XII. Škola má větší možnosti, než nabízí její tradiční podoba

Péče o sociální klima a vztahy – základní podmínkou učení je pocit bezpečí. V situaci 
ohrožení nastupuje stresová reakce a naše pozornost a energie se automaticky upínají ke zdro-
ji skutečného nebo domnělého ohrožení, nikoli k úsilí porozumět a osvojit si nové (jde o 
situaci, kdy se teprve něčemu novému učíme).

1. Fáze 
- Dobré vztahy jsou významnou součástí bezpečného prostředí

Nelze spoléhat na to, že se dobré vztahy mezi dětmi vytvoří sami od sebe
- Důvěra 

Vytváří se tam, kde můžeme poznat jeden druhého
2. Fáze 

- Informace budují důvěru
- Vytváření pocitu pospolitosti a soudržnosti 

Hledání toho, co mají všichni společného – na začátku školního roku několika-
denní společné pobyty celé třídy mimo školu = společné zážitky

Komunikativní kruh – přispívá k soudržnosti třídy a k osobnostnímu rozvoji 
dětí – učí se zde naslouchání, vyjádření vlastního názoru, respektování názoru 
druhých, trpělivosti, vystupování před ostatními.
Čtyři pravidla komunitního kruhu:
1) Právo mluvit
2) Právo zdržet se 
3) Vzájemná úcta a respekt
4) Diskrétnost 

Spolupráce a spoluúčast

- Spoluúčast dětí na rozhodování o věcech, které se jich týkají – dávat jim na 
výběr, dávat jim prostor, aby mohly vyjádřit svoje návrhy všude tam, kde je to 
možné, přibrat děti k řešení konfliktů ve třídě = vracení konfliktů k řešení těm 
dětem, kterých se to týká(podmínkou jsou komunikační dovednosti)

- Spolupráce dětí při učení = kooperativní výuka – 
- staví na aktivitě dětí – 
- podmínkou jsou dobré vztahy ve třídě
- metoda reflexe procesu učení – děti si při ní uvědomují k jakému došly vý-

sledku, co se naučily, ale také i jak k tomu došly – postup co, jak a proč.

Nesoutěživé prostředí = při učení a spolupráci je soutěž opak bezpečného prostředí

- soutěže představují značné riziko pro morální vývoj dětí = podvody, poško-
zování soupeřů, kteří uniknou pozornosti učitele
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- soutěže odnaučují děti dělat věci „naplno“ – rozdělení pozornosti a tvořivosti 
proti ostatním lidem a na splnění úkolu

 „ Cesta k překonávání překážek v životě nevede přes výhry a prohry v soutěžích, ale 
přes budování sebeúcty.“

Děti se mohou věnovat ve svém volném čase soutěživým hrám, pokud o ně stojí a je to jejich 
volba. Z vyučování by se ale soutěže mely vyloučit.

Hodnocení 

- známkování = zatím ještě hodně rozšířené 
- slovní hodnocení = popis toho, co dítě zvládlo, nemělo by obsahovat žádná vy-

jádření, týkající se osobnosti dítěte

Sebehodnocení = znamená ptát se vždy dítěte, co si o daném výsledku myslí  a teprve potom 
sdělit svůj pohled – chtít po dítěti, aby zhodnotilo svou práci, proč zvolilo takový postup, způ-
sob a jak se mu líbí výsledek. To dokážou pouze děti, které pravidelně a včas dostávají 
zpětnou vazbu od svých učitelů.

Škola vzdělává i vychovává

Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi, 
nejen s těmi blízkými a s přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás odlišují schopnostmi, chováním,  
zvyky, temperamentem, zájmy a s nimiž si třeba úplně „nepadneme do oka“. Ideálním 
prostředím, kde se to děti mohou učit, je přirozená vrstevnická skupina ve škole.

Vzdělávací funkci školy lze nahradit, ale funkci socializační – rozvoj komunikačních, soci-
álních i pracovních dovedností ve vrstevnické skupině nelze nahradit. Škola tak navazuje na 
první socializaci v rodině a dále rozvíjí. Pokud se tak ve škole neděje, škola neumožňuje dě-
tem tento rozvoj, řada z nich si tento nedostatek ponese dále do života.

Dalo by se říci, že každý dospělý člověk má dvě profese – svoji odbornost a také „profesi lid-
skou“, která jde napříč všemi odbornostmi. Škola by měla pečovat o obojí. Měla by položit 
základ všeobecného vzdělání, na něž bude později navazovat vzdělání odborné.  A sou-
časně rozvíjet a kultivovat naši schopnost žít v souladu sami se sebou, s druhými lidmi, 
přírodou i světem věcí.

XIII. Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii

V této kapitole se autoři věnují tématu výchovy a jejími vlivy na demokracii. Podstatou demo-
kracie je společné vytváření norem a pravidel k soužití, která by byla přijatelná pro všechny 
strany.
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Tři typy výchovy

1) Autoritativní styl
 - spíše než o pravidla jde o velké množství příkazů, zákazů a povinností
 - určují je ti, kdo mají moc
 - platí především pro ty, kteří moc nemají

      2)  Anarchie 

             - nejasná pravidla a normy nebo jejich neexistence

             - není jasné, kdo je určuje, vznikají nahodile

             - nejsou závazná

      3) Demokratický styl  -  smysluplné normy a pravidla odrážející skutečné potřeby

                   společenství respektující lidské potřeby - základních pravidel soužití není mnoho

- na jejich vytváření mají možnost se podílet všichni členové společenství, jsou 
výsledkem konsensu

- platí pro všechny

Řídit se hodnotami není totéž jako podřídit se autoritě.

Poslušnost = podřízení se 

- situaci řídí někdo jiný a my nemáme zodpovědnost za důsledky
- kdykoliv vyžadujeme od dětí poslušnost, učíme je vlastně nepřijímat zodpo-

vědnost za své konání
- poslušný člověk se neumí rozhodovat, není zvyklý samostatně přemýšlet, je 

manipulovatelný a zneužitelný

Zodpovědnost = protipól/opak poslušnosti

- nepodřizuje se autoritě, ale řídí se správností věcí, zvnitřněnými hodnotami. Je 
velký rozdíl mezi „ řídit se něčím a podřídit se někomu“.

XIV. Z knížky do praxe 

Tato kapitola shrnuje zkušenosti autorů, které mohou být oporou pro nové dovednosti vy-
chovatele. 

Nejvíce na mě zapůsobila rada a zároveň pomůcka: „Chtěla bych to slyšet?“Myslím, že takto 
jednoznačně a jasně lze posoudit, jak se dítě – žák cítí, když mu něco vytýkáme nebo ne-
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vhodně hodnotíme jeho výkony. Představa, že bychom to řekli dospělému a zda by to bylo pří-
jemné nám samotným, je opravdu rychlý test.

O vysoké profesionalitě autorů svědčí také závěr této kapitoly, který tlumí smíšené pocity 
z uvědomění si vlastních chyb: „Jen žádné pocity viny! Většina lidí používá ve výchově 
dobré i neefektivní způsoby. Ačkoliv jste se možná poznali v některých neefektivních stylech, 
nejsou na místě výčitky svědomí nebo dokonce pocity viny. Většina učitelů a rodičů postupo-
vala ve výchově tak, jak nejlépe uměla, do značné míry v závislosti na tom, jakou výchovou 
sama prošla. Spíše se – v duchu zásad této knihy – můžete ptát: „Tak co s tím teď udělám?“ 
Odpovědět si musí každý sám 

XV. O kurzech a autorech

Poslední kapitolu tvoří hodnocení lidí, kteří absolvovali kurzy, které pořádá Společnost pro 
mozkově kompatibilní vzdělávání. Založili ji autoři této knihy v roce 1995. Jsou zde ve zkrat-
ce popsány kurzy, které přispívají k většímu vnitřnímu klidu, větší sebeúctě a radosti ze souži-
tí s dětmi.

6 Profesiografický rozbor pedagogického pracovníka
Pedagogický pracovník je osoba podílející  se na výchově a vzdělávání dětí,  mládeže nebo 
dospělých ve školství nebo jiném odvětví zabezpečujícím profesní přípravu, jejíž pracovní ná-
plní převažuje výchovně-vzdělávací činnost.                                                       

                                                                                 (Průcha, J., Walterová , E., Mareš, J., 1998)

Učitel

Jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pe-
dagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto pro-
cesu. 

Tradičně  byl učitel  považován za hlavní  subjekt  vzdělávání,  zajišťující  ve vyučování pře-
dávání poznatky žákům.

Současné pojetí  učitele,  vycházející  z rozšířeného profesionálního modelu,  zdůrazňuje jeho 
subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím. Učitel má spoluvytvářet edukační 
prostředí, organizovat a koordinovat činnosti žáků, monitorovat proces učení. Stoupá význam 
sociálních rolí učitele v interakci se žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci s rodiči.

Specifické funkce učitele vyplývají z rozdílného charakteru činností na určitých stupních a 
typech škol, jimž odpovídají příslušné aprobace z diferenciace rolí ve výchovně-vzdělávacím 
procesu.

                                                                     (Průcha, J., Walterová , E., Mareš, J., 1998)
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Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu stu-
dijního oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování, a 

1.  vysokoškolským vzděláním  získaným studiem v  akreditovaném bakalářském  studijním 
programu  v  oblasti  pedagogických  věd  zaměřené  na  přípravu  učitelů  střední  školy  nebo 
druhého stupně základní školy,

 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zamě-
řeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky, nebo

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 
vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování, a 

1.  vysokoškolským vzděláním  získaným studiem v  akreditovaném bakalářském  studijním 
programu  v  oblasti  pedagogických  věd  zaměřené  na  přípravu  učitelů  střední  školy  nebo 
druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zamě-
řeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky, nebo 

c)  středním vzděláním s maturitní  zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 
středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 

1.  vysokoškolským vzděláním  získaným studiem v  akreditovaném bakalářském  studijním 
programu  v  oblasti  pedagogických  věd  zaměřené  na  přípravu  učitelů  střední  školy  nebo 
druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zamě-
řeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky, nebo 

b)  středním  vzděláním  s  výučním  listem  získaným  ukončením  vzdělávacího  programu 
středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 

1.  vysokoškolským vzděláním  získaným studiem v  akreditovaném bakalářském  studijním 
programu  v  oblasti  pedagogických  věd  zaměřené  na  přípravu  učitelů  střední  školy  nebo 
druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zamě-
řeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 
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3. studiem pedagogiky.

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady (§3 zákona o peda-
gogických pracovnících): 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

                                                                  (563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících)

Pracovní činnosti učitele odborného výcviku:

 Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v prak-
tickém  vyučování  v  předmětech,  jejichž  obsahovou  náplní  je  výcvik  praktických 
dovedností, cvičení, učební praxe, odborná praxe a výuka pracovních technologií žáků 
s  odborným  zaměřením  poskytujících  střední  vzdělání  s výučním  listem  a  střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v rámci školního vzdělávacího programu střední školy.

 Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvi-
kových programů, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.

 Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve 
vzdělávání.

 Příprava a  zadávaní  úkolů,  cvičení  a  zkoušení  s  cílem cvičit  žáky,  vyhodnocování 
jejich znalostí a pokroku v rámci praktického vyučování, tvorba textových a jiných 
podpůrných učebních materiálů a pomůcek.

 Provádění pedagogického poradenství v oblasti praktického vyučování.

 Podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a třídním 
učitelem a poskytování konzultací žákům, vykonávání úkolů a prací souvisejících s 
přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky.

 Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; konání porad s učiteli a schůzek s 
rodiči.

 Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

 Vedení praktického vyučování, vedení ročníkových a závěrečných prací žáků.
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 Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci praktického vyučování.

 Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování se znalostmi a dovednost-
mi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s 
výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání 

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání učitel od-
borného výcviku. 

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání.

 obecná pedagogika
 vzdělávání a výchova ve středním školství
 výuka odborných disciplin
 vedení odborného výcviku a praktického vyučování
 didaktika a didaktická technika

Odborné  dovednosti  označují  schopnost  vykonávat  určitou  pracovní  činnost  nebo soubor  
pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

 Motivování k zájmu o učivo
 Zjišťování, jak žáci pochopili učivo
 Ústní zkoušení žáků
 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů)
 Vyučování  formou  příkladů,  problémových  situací,  vedení  k  vlastnímu ob-

jevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů)
 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací 

hodiny
 Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření 

podniků v místě školy, apod.
 Pedagogická činnost v oblasti výroby

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných  
pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a  
jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 Počítačová způsobilost
 Numerická způsobilost
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 Ekonomické povědomí
 Právní povědomí
 Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávis-
lých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory  
přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí)

 Efektivní komunikace
 Kooperace (spolupráce) 
 Kreativita
 Flexibilita
 Uspokojování zákaznických potřeb 
 Výkonnost
 Samostatnost
 Řešení problémů
 Plánování a organizování práce
 Celoživotní učení
 Aktivní přístup
 Zvládání zátěže
 Objevování a orientace v informacích
 Vedení lidí
 Ovlivňování ostatních

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 Duševní poruchy.
 Poruchy chování.
 Závažná psychosomatická onemocnění.

Přehled činností učitele odborného výcviku - kategorie jednotlivých činností

 Organizační činnosti

 Administrativa

 Nepřímá pedagogická činnost – plánování, příprava, hodnocení

 Přímá pedagogická činnost

 Nepracovní činnosti

Učitel odborného výcviku má většinou klasický plný pracovní úvazek 40 hodin.

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti 

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů je stanovená týdenní pracovní doba (odpovídající tzv.  „plnému 
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úvazku“) pro pedagogické pracovníky, jako pro všechny ostatní zaměstnance, určena § 79 
odst. 1 zákoníku práce na 40 hodin týdně.

Tabulka 1 – Podíl jednotlivých činností v pracovním výkonu učitele odborného výcviku

Oblast činnosti Počet hodin Podíl
organizační činnosti 2 5%
administrativa 4 10%
nepřímá pedagogická činnost 4 10%
přímá pedagogická činnost 28 70%
nepracovní činnosti 2 5%

Součet 40 100%

Zdroj: vlastní zpracování

Graf 1 - Podíl jednotlivých činností v pracovním výkonu učitele odborného výcviku

Zdroj: vlastní zpracování

Organizační činnosti – UOV organizuje zajištění pomůcek a materiálu k výuce odborného 
výcviku (zajištění surovin apod.) a také organizace exkurzí, besed, výletů apod.

Administrativa – UOV vede dokumentaci v deníku odborného výcviku, elektronickou doku-
mentaci např. Škola on line. Zaznamenává průběh, hodnocení a absenci žáků v Odborné vý-
cviku. 

Nepřímá pedagogická činnost – UOV zajišťuje dohled a dozor nad žáky na chodbách, ve 
školních jídelnách, pohotovost pro zastupování, příprava učebních plánů a učebních pomůcek
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Přímá pedagogická činnost – jsou to činnosti vyplývající z vyhlášky č. 263/2007 Sb., vy-
hláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 
Ministerstvem školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  krajem,  obcí  nebo dobrovolným svazkem 
obcí ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o kategorie výuka odborného výcviku, suplování, 
příprava,  hodnocení,  dohled,  spolupráce,  vlastní  rozvoj.   (V souladu s nařízením vlády č. 
75/2005 Sb., nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti se na odborných 
školách pohybuje rozsah přímé pedagogické činnosti učitelů odborného výcviku v rozsahu 25 
– 35 hodin týdně)

Nepracovní činnosti – jsou to činnosti a aktivity, které se dějí nepravidelně a neplánovaně, 
např. komunikace se žáky mimo a nad rámec pedagogického procesu, konzultace s kolegy 
netýkající se pracovní činnosti apod.

Tabulka 2 – Přehled podílu jednotlivých skupin činností v rámci přímé pedagogické činností 
učitele odborného výcviku

Druh přímé pedagogické 
činnosti

Počet hodin Podíl

výuka vlastního oboru 20 71%
suplování 2 7%
příprava 2 7%
hodnocení 2 7%
spolupráce 1 4%
vlastní rozvoj 1 4%

Součet 28 100%

Zdroj: vlastní zpracování

Graf 2 - Přehled podílu jednotlivých skupin činností v rámci přímé pedagogické činností uči-
tele odborného výcviku

 
Zdroj: vlastní zpracování
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Podmínky pro výkon profese učitele odborného výcviku

Tyto podmínky jsou u každého oboru jiné, proto jsem se zaměřila na již zmíněnou školní jí-
delnu Střední  školy živnostenské v Sokolově a  oslovila  zdejší  učitele  odborného výcviku. 
Jsou čtyři, tři ženy a jeden muž, všem je více než 50let. V oboru pracují 20 až 40 let, z toho 
pedagogická praxe je 12 až 27 let. Z těchto údajů lze vyčíst, že tito lidé nejdříve získali výuční 
list v oboru kuchař – číšník (3letý s VL, nebo 4letý s MZ), poté pracovali ve své profesi, tím 
získali zkušenosti, a až poté se rozhodli k dalšímu vzdělávání (Doplňující pedagogické studi-
um/někdy také nazývané pedagogické minimum), aby mohli předávat své zkušenosti a učit 
žáky v tomto oboru.

Všichni se shodují na názoru, že náročnost a zodpovědnost je vysoká, protože musí zajistit  
provoz, přitom zároveň probíhá výuka žáků, takže je důležité zajistit bezpečnost žáků. Což 
v kuchyňském provozu je opravdu náročné,  žáci  při  práci používají  ostré nástroje,  pracují 
s elektrickými přístroji, manipulují s horkými předměty. Učitelé odborného výcviku musí být 
stále ve střehu, musí být i fyzicky zdatní a psychicky odolní. 

Podmínky technické – vybavení školní jídelny je moderní, což je určitě plus pro práci všech 
zúčastněných, důležité je, aby všichni žáci byli seznámeni s obsluhou a bezpečným použí-
váním veškerého zařízení v kuchyni a tyto zásady dodržovaly. 

Podmínky ekonomické – škola hledá levnější dodavatele surovin. Tím že ve školní jídelně 
pracují jen učitelé OV, kteří se v případě, že některý z nich chybí, musí zastoupit, tak škole 
vlastně  nevznikají  další  náklady  na  zaměstnance.  Učitelé  OV  s žáky  zajišťují  celodenní 
provoz, pokud žáci nepřijdou, musí vše zvládnout UOV sami. Žáci jsou odměňováni za pro-
duktivní činnost.

Podmínky sociálně psychologické – již výše popsané skutečnosti  jsou příčinou stresu, ve 
kterém učitelé OV pracují. Jídlo musí být v určený čas hotové, obsluha musí být připravená a 
nikoho ze strávníků nezajímá, kolik přišlo žáků na praxi, jestli už umí pokrm připravit samo-
statně, jestli žák pracoval podle pokynů svého učitele OV a dodržel technologický postup, to 
vše zůstává „za oponou“. Ano, žák má právo na chybu, ale v tomto případě ji musí vždy vyře-
šit učitel OV a proto je takový učitel pod velkým psychickým tlakem. Pokud mají žáci o obor 
zájem, je to znát v jejich přístupu a plnění svých povinností. V opačném případě žák nechodí, 
nechce se nic učit a práci se vyhýbá. Přesto tito učitelé OV sami kladně hodnotí spolupráci 
s žáky na tomto pracovišti.  Žáci jsou pro školní jídelnu přínosem a pro žáka je dobré, že 
pracuje přímo v provozu.

Použitá literatura a zdroje:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti.
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Vyhláška č. 263/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 
školských zařízení  zřízených Ministerstvem školství,  mládeže a  tělovýchovy,  krajem, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí ve znění pozdějších předpisů.

Průcha,  J.,  Walterová,  E.,  Mareš,  J.:  Pedagogický slovník.  Praha,  Portál  1998,  2.  vydání. 
ISBN 80-7178-252-1.

https://www.nsp.cz/

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-praktickeho-vyucov-30e6

7 Případová studie školy - Popis realizace odborného výcviku ve školní jí-
delně
Škola, název, adresa: Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., Žákovská 716, Sokolov

Charakteristika: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace vznikla dne 1. 
1. 2007 a je jednou z největších škol v Karlovarském kraji. V nabídce školy jsou čtyřleté obo-
ry vzdělání s maturitní zkouškou Informační služby a Kosmetické služby, tříleté obory vzdě-
lání s výučním listem Kuchař, Kuchař – číšník, Číšník – servírka, Cukrář, Cukrářská výroba, 
Pekař, Truhlář, Zpracování dřeva, Kadeřník, Aranžér, dvouleté obory vzdělání s výučním lis-
tem Práce ve stravování a Pekařské práce, nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou 
v denní (dvouleté studium) nebo dálkové formě (tříleté studium) obory Podnikání a Vlasová 
kosmetika.

Učební obory Truhlář, Zpracování dřeva a Pekař jsou podporovány motivačním stipendiem 
(od školního roku 2014 /2015).

Ředitelkou školy je Mgr. Medunová Ilona. 

V loňském školním roce měla škola 625 žáků. Pedagogický sbor byl složen z 68 pedago-
gických pracovníků: ředitelka a 4 zástupci, 29 učitelů, 26 učitelů odborného výcviku, 3 vy-
chovatelé, 6 asistentů pedagoga.

Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách v Sokolově a to v Žákovské ulici č. p. 
716, která je vedena zároveň jako sídlo organizace, a v budově v ulici Komenského č. p. 759, 
která je odloučeným pracovištěm teoretické výuky. Do 1. 9. 2013 probíhala teoretická výuka 
také v Kynšperku nad Ohří. Zde byla výuka ukončena v rámci optimalizace využití školních 
budov a z důvodu lepší dostupnosti teoretická výuka pro žáky byla převedena do obou 
školních budov v Sokolově. Pro teoretickou výuku má škola k dispozici čtyři učebny pro výu-
ku ICT, učebnu pro výuku předmětu „Chod podniku“, dvě tělocvičny a dvě hřiště. 

Pro praktickou výuku má škola moderně zařízené dílny pro dřevozpracující obory, kosme-
tický a kadeřnický salón, dílny pro obor cukrář a aranžér.                                                            
Odborný výcvik stravovacích oborů probíhá především ve vlastních prostorách školních jíde-
len v Sokolově, Kynšperku nad Ohří a Kraslicích.                                                                        
Žáci z vyšších ročníků navštěvují praktické vyučování i v obchodních řetězcích a v reálných 
provozech soukromého sektoru.
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Žáci gastronomických oborů pomáhají zajišťovat řadu společenských akcí v regionu. Žáci 
všech oborů se aktivně zúčastňují řady soutěží dle svého studijního zaměření, projektových 
dnů a prezentačních akcí školy. 

Pro žáky jsou také organizovány různé odborné kurzy, např. barmanský, baristický a somme-
lierský kurz.

Žáci se účastní odborných zahraničních stáží v Itálii, Německu a na Slovensku.

Kód a název oboru vzdělání: 

Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou:

72-41-M/01 Knihovnické a informační systémy a služby

69-41-L/01 Kosmetické služby

Obory vzdělávání zakončené výučním listem:

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník

65-51-H/01 Kuchař

65-51-H/01 Číšník-servírka

66-52-H/01 Aranžér

29-53-H/01 Pekař

69-51-H/01 Kadeřník

33-56-H/01 Truhlář

 65-51-E/02 Práce ve stravování

33-57-E/01 Dřevařská výroba

 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce

29-51-E/02 Potravinářské práce – pekařské práce

Nástavbové studium: denní forma vzdělávání:

64-41-L/51 Podnikání

69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Nástavbové studium: dálková forma vzdělávání:

64-41-L/51 Podnikání
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Firmy spolupracující se školou:

Škola má uzavřených 36 smluv s provozními pracovišti pro vykonávání odborného výcviku v 
oborech kuchař – číšník, provoz společného stravování, cukrář, cukrářské práce, pekař, pekař-
ské práce, kadeřník a nově truhlář a aranžér. 

Gastronomické provozy Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně, Středisko 
praktického vyučování Pupp, Karlovy Vary, ARZO – Alan Remeš, Carlsbad Plaza Karlovy 
Vary, FA Schwarzkopf, FA Wella - FA Framezi, FA Primavera, FA Ryor s.r.o., FA Makobut-
terfly, FA Gatroklimatech, FA Hoffman Bohemia, Hotel IFA Schöneck, PERMON pivovar, 
Statek Bernard Královské Poříčí, Lázně Františkovy Lázně, a.s., K+C Dřevoprodej Karlovy 
Vary, LB nábytek s.r.o. Svatava, Fyzické osoby (individuálně).

Historie spolupráce mezi školou a firmou: S partnery zprostředkovávající praxi našich žáků 
spolupracuje škola již řadu let.

Klady spolupráce: Praxe na externích pracovištích je pro žáky obrovským přínosem pro 
svou jedinečnou příležitost setkat se s reálným prostředím, požadavky klientů, a tím i reálným 
posouzením v teorii získaných znalostí a dovedností. Každé pracoviště pověřuje mento-
rováním žáků tzv. instruktora, který vede žáky po celou dobu jejich praxe, je zodpovědný za 
soulad náplně jejich praxe s obsahem činností uvedených v ŠVP.

Zápory spolupráce: Bohužel není možné zvýšit hodinovou dotaci žáků během školního roku 
tak, aby stihli praktikovat na více pracovištích během roku a obohatit své praktické 
dovednosti o zkušenosti z praxe. Naší snahou je obměňovat místa praxe v každém pololetí, 
často se však stává, že si žák na svém pracovišti zvykne, je dobře zapracován a rád by na tom-
to pracovišti praktikoval po celou dobu studia.

Plánování spolupráce: Na tvorbě ŠVP se podílejí pouze učitelé OV, kteří vedou skupinu 
žáků na externím i odloučeném pracovišti, a jsou tak schopni flexibilně upravovat náplň 
činností žáků na praxi, a tím i dávat podklady pro úpravy ŠVP. 

Většina firem se pak podílí se školou na akcích školy plánovaných pro daný školní rok, jako 
je např. Gastro Kraslice, společenský večer, praktická maturita žáků apod. Zástupci firmy se 
pravidelně setkávají s pověřeným pracovníkem školy a podávají mu návrhy podstatné pro 
tvorbu a změny v ŠVP.

Příklady plánované spolupráce v období 2017 až 2019: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů tý-
denní stáž vedoucí odborného výcviku oboru cukrář paní Lochnerové v SPV GH Pupp. Ak-
tivita bude pokračovat, kdy týdenní stáž absolvují 2 učitelé odborného výcviku oboru kuchař - 
číšník a 1 učitel odborných předmětů knihovnických. Zapojení odborníka z praxe do výuky na 
SŠ – proběhla výuka na oboru kosmetička – práce s galvanickou žehličkou, dále pak obor ku-
chař-číšník – Gastronomický večer s Alanem Remešem. 

Plánovány jsou další aktivity – pokračování práce s galvanickou žehličkou na OV kosmetička, 
pokračování Gastrovečerů, workshop Vánoční dekorace na OV aranžér a výuka Modelace 
květin – OV cukrář. Aktivita bude pokračovat i v letošním školním roce.
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Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce: Spolupráce mezi školou a firmou probíhá na 
úrovni osobních návštěv a následně telefonických hovorů. Rozhodujícím faktorem dobré 
spolupráce je vždy osobní přístup majitele/ředitele podniku a dále osob pověřených vedením 
žáků. Kvalita této spolupráce s firmami je považována za velmi dobrou, což je znatelné i 
z dlouholeté spolupráce.

Smluvní vztah: Každoročně je uzavírána smlouva mezi školou a podnikem, ve které je mimo 
obecná ustanovení stanovena doba trvání praxe, rozsah hodin, náplň činnosti, místo pracoviště 
i seznam praktikujících žáků. Přílohou této smlouvy je formulář „pověření instruktorem“.

Výsledky učení: Smlouvy pro všechny obory obsahují stručný popis činností, které jsou 
konkretizovány dle oborů podle ŠVP. Tato náplň činností vychází z cílů odborného výcviku a 
z odborných kompetencí daných pro konkrétní obor.

Výběr žáků pro pracoviště: V rámci učební praxe a odborného výcviku jsou žáci na pra-
coviště školou přidělováni, doba praxe je stanovena fixně rozvrhem školy. Snahou školy je 
žákům během studia pracoviště obměňovat s cílem získat maximální možné zkušenosti a 
dovednosti z reálného prostředí.

V rámci letní odborné praxe si žáci pracoviště volí, stejně tak je jim umožněno vybrat si ter-
mín vykonání odborné praxe.

Kontrola: Během praxe jsou žáci průběžně sledováni formou kontrolních návštěv pově-
řených pracovníků školy - koordinátorem. Na učební praxi i na odborném výcviku jsou vede-
ny záznamy o praxi na tzv. hodnoticím listu, kde je průběžně žák hodnocen za plnění činností. 
Za odbornou praxi je mu vystaven na pracovišti hodnoticí protokol. Oba tyto dokumenty je 
žák povinen odevzdat ke kontrole ve škole.

Hodnocení spolupráce: Zástupci firmy předávají poznatky o vedení praxe vedení školy na 
pravidelných schůzkách, které probíhají nejméně 1krát měsíčně na pracovišti nebo přímo ve 
škole. Osobní schůzka je nejlepším možným způsobem pro hodnocení spolupráce a odstraně-
ní případných problémů.

Ideální průběh spolupráce: V ideálním případě by tyto schůzky měly probíhat v 
pravidelných intervalech nebo okamžitě při vzniku problému či jakékoli nejasnosti ze strany 
firmy či školy. Optimální by byla i vyšší míra spolupráce rodičů a jejich zvýšený zájem o 
splnění praxe.

Opatření: V optimálním případě by měl být firmou stanovený zaměstnanec pověřený zcela a 
pouze mentoringem skupiny žáků praktikujících na jeho pracovišti, což z důvodu optimaliza-
ce pracovních sil na pracovišti není možné. Muselo by být více času.

Na pozici koordinátora byl přijat nový zaměstnanec, který spolupracuje při sjednávání nových 
smluv se zaměstnavateli, kontroluje žáky na odloučených pracovištích.

Koordinátor také zajistil pro učitele odborných předmětů i odborného výcviku několik 
workshopů a přednášek odborníků z praxe v oboru cukrář a pekař.
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Popis realizace odborného výcviku ve školní jídelně

Název školy, adresa školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Žákovská 716, Sokolov

Kód a název oboru vzdělání: 

65-51-H/01 Kuchař 

65-51-H/O1 Kuchař-číšník

65-51-H/01 Číšník – servírka

65-52-E/02 - Práce ve stravování / Provoz společného stravování

Místo výkonu praxe: Školní jídelna, Karla Havlíčka Borovského 1267, Sokolov

Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí: Cílem odborného výcviku na 
pracovišti je vést žáky daných oborů k naplňování činností daných oborem, a to vše v pod-
mínkách reálného prostředí. Cílem je také naučit žáky pracovat v běžném pracovním kolek-
tivu, samostatnému plnění zadaných úkolů a převzetí zodpovědnosti za dané úkony. Žáci zde 
praktikují na úseku technologie přípravy pokrmů a na úseku obsluhy ve školní restauraci. 

Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí: Žáci pracují na pracovišti 
na úseku kuchyně a obsluhy. Na úseku přípravy pokrmů je náplní jejich práce především pří-
prava pokrmů teplé kuchyně, studené kuchyně. Na úseku obsluhy pracují ve školní restauraci 
a zabývají se převážně jednoduchou obsluhou hostů. 

Nabízený oběd tvoří jednoduché menu: polévka, výběr ze dvou hlavních jídel a nápoj – výběr 
ze tří druhů. Strávníci si vybírají z jídelního lístku, který je vždy vystaven na stránkách školy 
týden dopředu, pak si zakoupí stravenky u zaměstnankyně školy v kanceláři přímo ve ŠJ. Zde 
mohou oběd i zrušit, nebo změnit výběr a to vždy nejpozději den předem do 13. hodin. Zde si 
mohou strávníci také zakoupit zákusky, které vyrábí učni cukráři, lze si objednat dorty či jiné 
cukrářské výrobky dle katalogu.

Školní jídelna nabízí celodenní stravování žákům, kteří jsou ubytovaní ve zdejším Domově 
mládeže (snídaně a večeře). Obědy jsou nabízeny i pro veřejnost, čehož lidé z blízkého okolí 
rádi využívají. Zdaleka to nejsou jen učitelé této školy a senioři, chodí sem i úředníci, pro-
davači, řidiči MHD, zaměstnanci technických služeb města. Jídelnu pravidelně navštěvují i 
klienti sociálně terapeutických dílen Mateřídouška,o.p.s., které také sídlí přímo v budově, tak-
že žáci na úseku obsluhy se učí komunikovat i s lidmi s různým hendikepem. Mají tak 
možnost získat nevšední zkušenosti v komunikaci se zákazníkem.

Očekávané kompetence žáka: Žáci se seznámí s technikou jednoduché a složité obsluhy a 
s používaným inventářem. Naučí se uplatňovat zásady společenského chování a profesního 
jednání jak na úseku technologie, tak i obsluhy. Žák je povinen osvojit si základní poznatky a 
dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku a seznámit se s 
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klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé i studené kuchyně, 
získat důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného 
stravování. 

65-51-H/01 Kuchař
Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-kuchařka pro pohostinství disponuje 
kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu. 
Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, 
zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kva-
litu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy. Absolvent ovlá-
dá základní technologické postupy a kuchařskou techniku podle prostředí a charakteru spole-
čenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém 
stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé 
podnikání v gastronomii.

 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař číšník pro pohostinství disponuje kompe-
tencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu. Absol-
vent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zho-
tovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kvalitu 
provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy. Absolvent ovládá zá-
kladní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Ab-
solvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici za-
městnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v gastronomii.

65-51-H/01 Číšník – servírka
Absolvent školního vzdělávacího programu číšník servírka disponuje kompetencemi pro 
činnosti v oblasti stravovacích služeb. Absolvent ovládá základní pravidla a techniku obsluhy 
podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povo-
lání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je 
připraven na soukromé podnikání v gastronomii.

65-52-E/02 - Práce ve stravování / Provoz společného stravování
Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, 
dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené ku-
chyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z 
polotovarů a teplé nápoje. Bude provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat v obsluze 
při bufetovém uspořádání a v ubytovacích zařízeních.

Organizační zajištění: Odborný výcvik probíhá v jedné ze tří školních jídelen, které jsou ve 
vlastnictví školy. Žáci se zde stravují a stravné se jim odečítá z finanční odměny, kterou zís-
kávají za produktivní činnost. 

Pracují zde žáci stravovacích oborů Kuchař, Kuchař – číšník, Číšník – servírka a žáci E-oboru 
Provoz společného stravování  z 1., 2. a 3. ročníku. Žáci jsou na toto pracoviště přiděleni ško-
lou podle bydliště (přednostně zde mají praxi žáci ubytovaní v domově mládeže, který je sou-
částí budovy se ŠJ).

59



Počet zúčastněných žáků: Ve školním roce praktikuje na tomto pracovišti 32 žáků v jednom 
týdnu (střídá se lichý a sudý týden – týden praxe, týden teorie ve škole).

Časové rozmezí, hodinová dotace: Žáci praktikují 5 dní v týdnu dle rozpisu na ranních a od-
poledních směnách: 

Ranní směna: 1.roč. od 7.00. do 13.30.hod., 2. a 3.roč. 7.00. do 14.30.hod.

Odpolední směna: 1.roč. od 12.30. do 18.00.hod., 2. a 3.roč. od 11.30 do 18.00.hod.

 Je dán rozsah hodin odborného výcviku, který činí u 2. a 3. ročníku 7 hodin za směnu a u 1. 
ročníku 6 hodin.

Materiálně technické zabezpečení: ŠJ disponuje moderním gastronomickým zařízením na 
úseku obsluhy i kuchyně, které plně odpovídá moderním trendům gastronomie.

Personální zajištění: Dohled nad praktikujícími žáky a jejich rozpis na směny provádí ve-
doucí učitelka odborného výcviku. Ve školní jídelně pracují pouze učitelé odborného výcviku. 
V případě, že do E-oboru by nastoupil žák se speciálními potřebami učení, je škola schopna 
zajistit asistenta. 

Pracovní tým tvoří: 1 vedoucí učitelka odborného výcviku, 3 učitelé odborného výcviku, 1 za-
městnankyně spadající pod ekonomický úsek školy.

Legislativní a finanční zajištění, odměňování žáků za produktivní činnost: Všichni žáci 
jsou vždy v 1. den praxe hromadně poučeni o bezpečnosti práce na pracovišti a jsou povinni 
absolvovat školení BOZP. 

Všem žákům je nárokována mzda za produktivní činnost. Žáci jsou odměňováni za produk-
tivní činnost při praktickém vyučování nebo odborné praxi v souladu s § 122 zákona č. 
561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním 
(školský zákon). 

 Za produktivní činnost je považována jakákoliv činnost, která přináší příjem. 

Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní 
dobu 40hodin je 30% minimální mzdy. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo 
v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za 
produktivní činnost úměrně upraví. 

Konkrétní výše měsíční odměny se určuje u každého žáka zvlášť a diferencovaně podle kvali-
ty a výsledků produktivní činnosti žáka s přihlédnutím k celkovému hodnocení. Výše hodi-
nové mzdy je také odstupňována podle ročníku studia.

Ve výjimečných případech lze přiznat žáku odměnu za nadstandardní pracovní výkon a vý-
sledky jeho práce, kterou schvaluje zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Hodnocení: Hodnocení žáků za plnění odborného výcviku provádí učitelé odborného vý-
cviku. Tito žáky průběžně monitorují a následně klasifikují za zadané úkoly.
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Dokumentace o OV: Deník odborného výcviku – píše UOV ručně záznamy o docházce žáka, 
probrané učivo, tematický celek daného učiva, pracovní náplň dne, případně hodnocení za 
určitý den, či měsíc. 

Elektronicky zaznamenává hodnocení a docházku žáků vedoucí učitelka odborného výcviku 
do Škola OnLine, což je školní informační systém, který škola používá.

Popis zkušeností: Spolupráce školy se ŠJ probíhá hladce, zatím nebylo nutné řešit závažnější 
problémy. 

Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce: Vyhodnocovat hospodářský výsle-
dek jednotlivých pracovišť OV - zpracovat přehled porovnání nákupu potravin do všech ŠJ a 
hledat levnější dodavatele.

Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti: Spolu-
práce se školou probíhá na dobré úrovni. Učitelé hodnotí spolupráci s ostatními pedagogický-
mi kolegy – třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, kladně. Spolupráci mezi sebou si 
chválí: „Můžeme se spolehnout jeden na druhého“. 

8 Příprava na vyučování

Obor Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01

Předmět, ročník Odborný výcvik, 2. ročník

Tematický celek - téma Dušení hovězího masa

Obsah tématu Příprava hovězího masa na dušení, příprava cibulových a zeleninových 
základů

Cíl, dílčí cíle Žák umí rozdělit hovězí maso, jeho zpracování na přípravu pokrmů 

Dále umí popsat jiné zpracování hovězího masa v teplé kuchyni a jeho 
využití

Žák se naučí nový technologický postup

Vyučovací metody Vysvětlování, Instruktáž (metody motivační, slovní, názorné)

Didaktické zásady Zásada uvědomělosti a aktivity

Zásada spojení teorie s praxí

Organizační formy Časové hledisko - vyučovací jednotka (7hodin)
Sociální hledisko - výklad frontálně, cvičná práce – individuálně, ve 
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skupinách

Návaznost Téma navazuje na tematický celek “Rozdělení a zpracování hovězího 
masa v teplé kuchyni“

Mezipředmětové vztahy Předmět Technologie a Potraviny a výživa – Zpracování masa a jeho 
využití v kuchyni, Výživové hodnoty hovězího masa.

Kritéria hodnocení Hodnotit budeme – techniku a kvalitu krájení masa a cibule, znalost 
rozdělení hovězího masa a jeho využití v teplé kuchyni. Jaké pomůcky 
potřebuje žák při zpracování masa. Jaké druhy pokrmů můžeme při-
pravit tepelnou úpravou dušení

Učební pomůcky Náčiní a nářadí (kastroly s poklicí, vařečky, nože, krájecí desky apod.)

Materiálová příprava Hovězí kýta, hovězí plec, hovězí kližka, slanina, olej, cibule, česnek, 
kapusta, rajčatový protlak, hladká mouka, sůl, koření

Plán výukového dne – časové rozvržení

Zahájení 

/10minut/

Zápis docházky, povinná dokumentace OV, 
kontrola pracovního oblečení, sdělení činností 
učebního dne a jeho cíle

Motivace:

/15minut/

Sledování profesionálního videozáznamu

- Otázky k tématu
- Odpovědi na vzniklé dotazy 

Instruktáž – teoretická část:

/20minut/

Opakování látky, ústní prověrka vědomostí, vý-
klad nové látky - technologické postupy

- Použité maso (zadní, přední)
- Význam základů (chuť omáčky nebo 

šťávy, větší pestrost úpravy)
- Barva základu (záleží na druhu omáčky 

a šťávy)
- Druhy základů (podle surovin a podle 

barvy)
- BOZP

Instruktáž Předvedení technologických postupů
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/15minut/ - Hovězí guláš
- BOZP

Cvičení

/180minut/

Žák pracuje samostatně na zadaném úkolu

- Krájení cibule a masa
V dalším kroku žáci spolupracují ve dvou sku-
pinách se stejným tématem

Přestávka /30minut/

Instruktáž

/15minut/

Předvedení

- Hovězí maso dušené v kapustě
- BOZP

Cvičení 

/110minut/

Práce ve dvou skupinách se stejným tématem

Úklid pracoviště a hygiena

/15minut/

Umývání pomůcek a pracovních stolů, zame-
tení podlahy

Hodnocení

/10minut/

- shrnutí vyučovacího dne

- zhodnocení učebního dne

- rozloučení, odchod domů

9 Závěrečná úvaha o vlastním studiu
V době mého nástupu na dnes již zaniklou SOŠ a SOU Nejdek, jsem začínala plnit podmínku 
pro práci učitele odborného výcviku, což bylo studium Doplňujícího pedagogického studia. 
Toto studium mi bylo umožněno studovat v Karlových Varech, což bylo velmi výhodné, bylo 
to blízko a díky projektu zdarma. Řekla bych, že to byl začátek, který mě vtáhl do problema-
tiky vzdělávání. Tehdy jsem si začala uvědomovat jak důležité vzdělávání vlastně je. Někdo 
by mohl říct, že v mém věku to přece každý už ví. Tak všeobecně určitě ano, ale když se 
člověk stane jeho součástí a je zodpovědný za vzdělávání další generace, tak už se názory za-
čnou lišit. 

Zároveň tím, že jsem začala pracovat jako učitelka odborného výcviku s žáky E-oboru a tak 
jsem získávala cenné informace tolik potřebné k této práci. Byl to opravdu jen začátek, který 
mě přesvědčil k dalšímu studiu v kurzu Celoživotního vzdělávání Speciální pedagogiky. Brala 
jsem to jako nutnost  pro práci s  žáky se speciálními  potřebami  učení,  abych postupovala 
správně při jejich učení, řešení ať už školních či jejich osobních problémů. Ano, hodně lidí 
zastává názor, že učitel se má starat jen o to, co se děje ve škole a do ostatních věcí mu nic 
není. Jenže všechno souvisí se vším. Právě znalost rodinných poměrů, které hodně ovlivňují 
chování a učení žáků ve škole, ohleduplné zacházení, správný postup při jednání s žáky i rodi-
či, to vše dohromady mě přesvědčilo o dalším studiu. 
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Dalším důvodem byla nejistá budoucnost naší školy, byla na seznamu rušených škol z důvodu 
snižování počtu žáků na SŠ. Také vysokoškolská kvalifikace učitelů, která sice u UOV nebyla 
vyžadována, ale v souvislosti se slučováním SŠ v Karlovarském kraji, by určitě nabízela více 
možností  k uplatnění  (v té době,  jsem ještě  nevěřila,  že  zrovna naše škola bude zrušena). 
U přijímacího řízení na UK bylo hodně zájemců, což napětí z výsledku jen zvyšovalo. Po při-
jetí na zvolený obor jsem byla hrdá a šťastná, zároveň jsem si uvědomovala, že to vše je jen 
začátek dlouhé cesty.  Studium zvoleného oboru nebylo jednoduché. Tak už to bývá, studovat 
při zaměstnání je náročné, nevíte co dřív, jestli máte dřív číst doporučenou literaturu, nebo vy-
pracovat zadané seminární práce, obstarat domácnost (já měla to štěstí, že mé děti, už byly 
samostatné), připravit rodinnou oslavu … S domácností mi pomáhal manžel, za což mu touto 
cestou  děkuji,  že  měl  dost  trpělivosti  a  povzbuzoval  mě  v těžkých  chvílích. 
Také přípravy do školy pro žáky, různé školní akce – aby byla naše škola vidět (články, fotky, 
recepty v časopise) zabraly hodně času a energie. 

Během studia jsem poznala spoustu zajímavých lidí, ať už kolegy z našeho ročníku, ale i jiné 
náhodné studenty, kteří si vybrali stejný předmět, ale byli z jiného oboru i ročníku. Docházelo 
tak na různé zajímavé diskuze a výměny názorů i zkušeností. Někdy byly humorné, jindy i 
dost  bouřlivé,  ale  vždy přínosné.  Nemohu opomenout  naše vyučující,  kteří  nám věnovali 
velkou péči, ale také po nás chtěli dobře odvedenou práci – výsledky. Myslím si, že všechny 
předměty, tak jak byly složené v rozvrhu, byly pro mě důležité a přínosné. Je jasné, že ne kaž-
dý vyučující byl stejně oblíben. Ale přesvědčila jsem se, že čím víc toho po nás vyučující 
chtěli (a nám to nebylo moc příjemné…), o to víc si toho člověk zapamatoval, a u zkoušky 
také ocenil. 

Byl to kolotoč událostí,  které stály za to. Sice již nepracuji ve školství, ale všechny nové 
poznatky  využiji  v nynější  práci  v Sociálně  terapeutických  dílnách  Mateřídouška  o.p.s.  v 
Sokolově,  kde  se  snažíme  s mými  novými  kolegy  rozvíjet  schopnosti  klientů  s různými 
hendikepy, mezi které patří nejvíce mentální postižení. Denně se tak setkávám s lidmi, kteří to 
opravdu nemají lehké, a přesto se snaží být prospěšní – užiteční a zároveň si udržují znalosti, 
dovednosti, které mají. Pokud by zůstali sedět doma, nechodili by mezi své vrstevníky, jejich 
stav by se zhoršil.  Jsem ráda, že i já mohu přispět svými nabytými znalostmi,  zúročit  tak 
několikaleté  vzdělávání  ve středním věku a věnovat se právě těmto lidem. Vytvoření této 
práce  mě  obohatilo  o  spoustu  nových  poznatků  v této  oblasti.  Pro  její  zpracování  jsem 
prostudovala zajímavá díla autorů o mentálním postižení. Zjištěné poznatky mohu tak plně 
využít v praxi a věřím, že budou přínosem oběma stranám.
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