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Satisfying of Spiritual Needs of Mentally Handicapped Persons 

 

Anotace 

 

Chování  člověka je také  tvořeno potřebami. Všichni známe větu, že 

člověk je jednota těla a duše. Uvažujeme-li tedy o člověku v širší perspektivě, 

musíme si přiznat, že nejsme tvořeni pouze biologickou stránkou, ale také 

rozměrem psychickým a duchovním. Více se o tomto rozdělení rozepisuji ve své 

práci. Pro člověka tedy nejsou důležité jen potřeby týkající se těla, jak už jsem 

jednou zmiňovala, ale také potřeby psychické a duchovní.   

Ve své práci proto popisuji potřeby, které nazývám potřebami duchovními 

(spirituálními).  Zaměřila jsem se především na tyto potřeby u lidí s mentálním 

postižením. Nejde mi jen o to, abych je popsala, ale také abych ukázala způsob 

jejich uspokojování.  

V praktické části se věnuji konkrétní organizaci, kde jsem pracovala a  

prováděla pozorování, této problematiky. Je faktem, že existuje omezené 

množství možností, jak takové potřeby naplňovat u lidí s mentálním postižením. 

Proto se zaměřuji právě na to, jaký způsob naplnění poskytují organizace určené 

lidem s tímto handicapem. 
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Summary 

 

Man´s behaviour is made from his needs. We all know very well saying 

that beeing a man means unity of body and spirit. If we speak about such unity, 

we must admit we are not made only from biologic items, but we have the psychic 

and spiritual proportion in the same time. My work discuses this splitting more 

exhaustively. Every man needs not only to live biologically, but also 

psychologically and spiritually. 

I devote my work especially to spiritual needs of people. I focused my attention 

even on mentally handicapped persons. I did not want only to trash spiritual needs 

of these people out, but my theses are devoted especially to satisfying such wants. 

In the practical part of my work I speak about a concrete organization in 

which I was working. I have to submit that spiritual needs of mentally 

handicapped people are small-scale, limited, narrow. Therefore I spoke in my 

theses just about this problem and about the ways how the organisations of 

mentally handicapped persons can work. 
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Úvod  
  

 Mezi námi žije spousta lidí, kteří se ve svém životě musejí potýkat 

s různými těžkostmi. Díky často zmiňované integraci se mimo jiné také 

setkáváme s lidmi s mentálním postižením, které je buď vrozené nebo je 

důsledkem onemocnění, infekcí, úrazů atd.. Podle svého postižení se tito lidé jen 

velmi těžko přizpůsobují „normálnímu“ životu. V dnešní době se objevuje mnoho 

knih pro rodiče a pro ty, kdo s těmito lidmi pracují, aby se dozvěděli jak je naučit 

různým dovednostem. Jak víme, člověk má ze své přirozenosti potřeby, které je 

nutné uspokojit. Např. potřeba jídla a pití. Tento příklad jsem si vybrala záměrně. 

Člověk totiž nemá jen potřeby, které vyplývají z jeho fyziologického uzpůsobení. 

Lidská bytost je jednota těla a duše. Proto bych se chtěla zabývat otázkou, jestli i 

člověk s mentálním postižením  má duchovní potřeby . Dá-li se to vůbec určit.  

 Při své praxi v různých zařízeních jsem se setkala s dětmi i dospělými, 

kteří byli mentálně postižení. Hlavní myšlenka, proč jsem si vybrala toto téma, mě 

napadla při mé měsíční praxi na Jaboku – Vyšší odborné sociálně pedagogické a 

teologické škole. Vybrala jsem si organizaci, která pracuje především s lidmi 

s mentálním postižením. Zřizovatelem této organizace je Českobratrská církev 

evangelická. Je myšlenkově i organizačně spjata s touto církví. Určujícím pro mě 

byla hodina náboženství, kterou vedl místní pan farář. Zanechalo to ve mně 

otázku, je-li vůbec možné, aby lidé s mentálním postižením rozuměli 

náboženským hodnotám, úkonům, zvykům atd. Proto jsem se rozhodla věnovat 

tématu v širším smyslu a odpovědět tím tak na tyto otázky: Jaké jsou duchovní 

(spirituální) potřeby u lidí s mentálním postižením? Jak je možné z hlediska 

organizací tyto potřeby naplnit? 

 

 

Cíl práce                                                                                                                                                        

Obsahem mé práce je tedy problematika naplňování potřeb u lidí 

s mentálním postižením. Cílem je popsat duchovní potřeby u lidí s mentálním 

postižením a věnovat se tomu, jak mohou organizace pomoc při naplňování těchto 

potřeb. Při popisování duchovních potřeb se budu opírat o odbornou literaturu. 

 Nejprve se zaměřím na to, co je to mentální postižení a čím se člověk 



  

s mentálním postižením vyznačuje. Potom se budu zabývat problematikou potřeb. 

Další důležitou částí je vysvětlení toho, co chápu jako „spirituální“ nebo 

„duchovní“. Na základě toho se na konec pokusím tyto tři hlavní části spojit a 

popsat přímo duchovní potřeby.  V teoretické části se budu ještě věnovat oblasti 

naplnění potřeb, ale ta bude nejvíce rozebrána v praktické části a bude dosti 

konkrétní. V praktické části se zaměřím především na to, jaké možnosti naplnění 

nabízí klientům konkrétní organizace. Tento cíl je velmi úzce vymezen. Pomocí 

odborné literatury a spoluprácí s odborníky, kteří s těmito lidmi pracují ve svých 

centrech a organizacích, se domnívám, že je možné tento cíl splnit.  

 

                                                                                                                        

 Moje bakalářská práce obsahuje 16 kapitol, ve kterých se snažím 

dosáhnout stanoveného cíle.  

 V prvních třech kapitolách se snažím vymezit, kdo je to člověk 

s mentálním postižením a čím je charakterizován. 

 Čtvrtá kapitola pojednává v obecném smyslu o potřebách a obsahuje 

vysvětlení termínu, které se vztahují k této problematice. 

 V další kapitole nalezneme obecné dělení těchto potřeb a také rozdělení 

podle několika autorů. 

 Šestá kapitola se věnuje vysvětlení toho, co je to spiritualita a její definici. 

Také obsahuje vysvětlení pojmů, které souvisí se spiritualitou. Také popisuje 

duchovní život a prostředky, které ho rozvíjejí. 

Další kapitola na ní nepřímo navazuje pojednáním o tom, kdo je to vlastně 

člověk. Nezabývám se biologickou stavbou člověka, ale jeho osobností jako 

celku. 

Osmá a devátá kapitola spojuje všechny kapitoly týkající se potřeby a 

spirituality. Nalezneme v ní i další dělení potřeb. Někdo by mohl namítnou, že by 

se tato část hodila spíše k potřebám (4 kap.), ale já jsem jí sem umístila záměrně. 

Předchozí kapitoly vysvětlovaly pojmy spiritualita a potřeba. Tato je spojuje 

dohromady v jedem pojem a zároveň vysvětluje jeho význam.  

 Desátá kapitola se věnuje naplňování potřeb v obecném smyslu.  

Další dvě kapitoly popisují vnitřní potřeby lidí s mentálním postižením a 

jejich naplňování. 



  

 Poslední čtyři kapitoly už patří do praktické části, která se věnuje 

konkrétní organizaci. Popisuji v ní své pozorování. 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

I. Teoretická část 

 

1. Co je mentální postižení? 

  

V této kapitole se budu zabývat tím, co je to mentální postižení a vymezím 

jeho definicí. Také zde uvedu rozdělení, které je velmi důležité. 

Uvědomuji si, že budu neustále používat termín: mentální postižení, ale ve všech 

odborných literaturách se tento termín vyskytuje a já si nejsem vědoma toho, čím 

by se dal nahradit.  

 

1.1 Člověk s mentálním postižením 

                                                                                                                                                        

 Musíme si uvědomit, že člověk s mentálním postižením je především 

člověk s charakteristickými osobními rysy. Iva Švarcová uvádí: „Za mentálně 

postižené se považují takoví jedinci (děti, mládež i dospělí), u nichž dochází 

k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých 

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování“1. Příčinou 

mentálního postižení je organické poškození mozku, které má trvalý charakter. Je 

neodstranitelné a nelze ho vyléčit. Důsledkem je snížení rozumových schopností. 

K mentálnímu postižení jsou vždy přidruženy i jiné poruchy např. psychické, 

somatické atd. Víme, že při těžkém a hlubokém mentálním postižení jsou 

                                                 
1 Švarcová, Iva: Mentální retardace (str.24)  



  

vzdělávání, rozumové schopnosti a výchova velmi omezené, protože jsou 

poškozené důležité oblasti mozku. Při tomto postižení trpí většina jedinců 

pokročilým stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami. 

Postižení mají především sníženou schopnost porozumět požadovaným úkolům a 

vyhovět jim2. Většina z nich je imobilní a mají další přidružené postižení. Běžné 

jsou také těžké neurologické nebo tělesné nedostatky, které postihují právě pohyb. 

Často se vyskytuje epilepsie a poškození zraku a sluchu. Tito lidé jsou zcela 

odkázáni na pomoc druhé osoby. 

 

Mentální retardace je podstatné omezení duševních funkcí, které je 

charakterizováno značně podprůměrnou rozumovou schopností projevující se 

minimálně ve dvou nebo více oblastech: 

� Komunikace 

� Sebeobsluha – péče o sebe 

� Orientace – v čase, prostoru a v situaci 

� Sociální dovednosti – schopnost žít ve společnosti (základem společnosti 

je rodina) 

� Sebeřízení – rozhodování (kdy pracovat, jíst, odpočívat, …) 

� Zdraví a bezpečnost – u mentálního postižení je často snížený práh bolesti 

� Schopnost učit se – dovednostem (psaní, čtení, atd.), umět si vybavit 

naučené  

� Schopnost odpočívat – vymezit čas na práci a odpočinek  

                                                 
2 Čížková J., Poznávání duševního života člověka  



  

2. Stručné rozdělení mentálního postižení 

                                                                                                    

Chtěla bych stručně klasifikovat mentální postižení a zároveň poukázat na 

to, že toto postižení je velmi složité a jednotlivé osoby se mohou značně lišit. Tato 

rozdílnost je velmi výrazná.  

Od roku 1992 vstoupila v planost 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí zpracovaná WHO. Hlavním kritériem při tomto dělení je inteligenční 

kvocient ( neboli IQ ). Podle WHO se tedy mentální postižení dělí: 

• Lehká mentální retardace – IQ se pohybuje mezi 50 a 69, potíže se 

objevují při získávání školních dovedností, v sebeobsluze jsou tito jedinci 

plně nezávislí, jsou schopni vykonávat jednoduchá zaměstnání, 

v sociálním prostředí jsou schopni žít bez výrazných omezení, úspěšně 

udržují sociální vztahy. 

• Středně těžká mentální retardace – IQ se pohybuje mezi 35 a 49, myšlení 

a řeč jsou omezené, mnozí se dokáží vypracovat k určité hranici 

nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace, dospělí 

potřebují různý stupeň podpory v práci a běžném životě. 

• Těžká mentální retardace – IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 a tento stav 

vyžaduje trvalou podporu v běžném životě. 

• Hluboká mentální retardace – IQ dosahuje nejvýše 20, nutná trvalá péče i 

v těch nejzákladnějších životních úkonech. 

• Jiná mentální retardace – nelze stanovit stupeň mentální retardace pro 

přidružené postižení. 

• Nespecifikovaná mentální retardace – mentální retardace byla prokázána, 

ale pro nedostatek znaků nelze použít jinou kategorii. 

 

 

 

 

 

 



  

3. Charakteristické vlastnosti  

 

3.1 Projevy 

 Záleží na tom, jaká část mozku je porušena a do jaké míry. Podle toho se 

objevují určité projevy. Iva Švarcová uvádí, že mentální retardace se klinicky 

projevuje v těchto závažných bodech.:3 

• Zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků 

• Neschopnost vyvozování logických vztahů 

• Snížená nebo až velmi omezená logická paměť 

• Velká neschopnost udržení pozornosti 

• Porucha vizuomotoriky a pohybové koordinace 

• Citová vzrušivost 

• Nedostatek osobní identifikace 

• Opožděným psychosexuálním vývojem 

• Zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí 

• Poruchy v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci (někdy 

až neschopnost) 

• A jiné 

 

 

3.2 Komunikace 

 Podle základního dělení rozdělujeme komunikaci na verbální a 

nonverbální.  Hlavním prostředkem verbální komunikace je řeč. Tu běžně 

používáme k vyjádření svého myšlení. Při komunikaci s ostatními také používáme 

projevy mimiky, postoje a gesta. Důležitou roli zde také hraje slovní zásoba. 

 Při mentálním postižení zaostává ve vývoji také řeč. Opět je důležité, jak 

je toto poškození rozsáhlé. Můžeme říci, že komunikace je v některých bodech 

vždy částečně omezena. Řeč se omezuje na jednoduchou formu. Někteří nejsou 

ani schopni komunikovat na verbální úrovni a proto jsou odkázáni na neverbální 

komunikaci. Pokud je řeč vyvinutá, je často obsahově chudá. Také se používají 

                                                 
3 Švarcová Iva, Mentální retardace (str.33) 



  

náhradní komunikační systémy: piktogramy, znaková řeč, jednoduché symboly, 

jednotlivé znaky doplněné orální řečí atd.  

Protože jsem zmínila velký rozdíl mezi jednotlivými lidmi s mentálním 

postižením, musím upozornit na velkou variabilitu, která se týká schopností 

komunikace po stránce verbální i neverbální.   

                                                                                                                     

3.3 Prožívání 

 „Veškeré prožívání má více či méně citovou komponentu“4. To znamená, 

že veškeré naše prožívání je závislé na citech. Podle Učebnice obecné 

psychologie5 jsou  

základními projevy lidského citového prožívání:  

                                                           - city 

                                                           - nálady                                                             

                                                           - citové vztahy 

City jsou krátkodobé stavy silnější intenzity. Nálady jsou naopak stavy, které mají 

trvalejší charakter, ale jsou prožívané s nižší intenzitou než city. Citové vztahy 

tvoří komplexní city. City, nálady a citové vztahy se od sebe tedy liší délkou 

trvání a intenzitou prožívání.  

                                                                                        

3.4 Citové prožívání u lidí s mentálním postižením 

 Už v podkapitole Projevy vyšlo najevo, že u lidí s mentálním postižením 

nastává změna i v citové oblasti. Vítková M. ve své práci uvádí6 k jakým změnám 

dochází. 

City jedinců s mentální retardací: 

• jsou nedostatečně diferencovány 

 
• prožitky jsou primitivnější a protikladné 

 
• diferencované jemné odstíny prožívaní téměř neexistují 

 
• jsou neadekvátní svou dynamikou podnětům vnějšího světa 

 

                                                 
4 Plháková Alena, Učebnice obecné psychologie (str.399) 
5 Autor Plháková Alena 
6 Vítková, M. a kol.: Otázky speciálně pedagogického poradenství: Základy, teorie, praxe (str.261) 



  

• jsou opožděné, obtížně se utvářejí tzv. vyšší city (např. svědomí, pocit 
povinnosti) 

 
• častěji se vyskytují chorobné citové projevy, např. poruchy nálad, euforie, 

apatie 
 

 

 

 

4. Co je to potřeba? 

 

Člověk jako fyzická bytost žije ve společenství. Aby takto mohl žít, 

potřebuje k tomu mnoho, jak po stránce fyzické tak psychické. Nejprve je nutné 

vysvětlit si několik pojmů, které se k této problematice vztahují.  

 

4.1 Vysvětlení pojmů 

                                                    

Motivy – „Ke struktuře osobnosti patří funkční prvky, které určují směr a 

intenzitu jejího chování a které jsou nazývány motivy; vyjadřují psychologické 

příčiny či důvody lidského chování, dávají mu psychologický smysl.“7 Z této 

definice lze za motiv považovat všechno, co člověka směruje k jeho činnosti. 

Ovlivňují také jeho chování a naplňování určitých potřeb. 

Je to tzv. pohnutka k jednání. Jsou to psychologické příčiny reakcí a činností 

člověka, které jsou zaměřené na uspokojování určitých potřeb. 

 

Pudy – Jsou vrozené. Pud determinuje jednání ve směru biologické potřeby. 

Potřeba vzniká tehdy, když dojde k nerovnováze organismu, to je stav nedostatku 

nebo nadbytku.  Konání organismu je pak zaměřené na dosažení rovnováhy. Pud 

se při této činnosti stává hnacím impulsem. Podstatou pudu je vrozené chování 

organismu, které se týká fyziologických potřeb.   

 

Zájmy – Jsou získané motivy, které se projevují kladným vztahem člověka. 

Ukazuje výraz určitého založení člověka a souvisí se sociální zkušeností.  

                                                 
7 Nakonečný, Milan. Psychologie osobnosti (str. 124) 



  

Zvyk – Snaha vykonávat za určitých okolností určitou činnost.  

Postoje – Jsou sklony člověka jednat a reagovat ustáleným způsobem na 

předměty a situace. Ukazují hodnotící vztah jedince k určité skutečnosti.  

Hodnoty – Na základě postojů a motivů se formují hodnoty. To jsou vlastnosti, 

které člověk připisuje objektu, události nebo činnosti, která je spojena s 

uspokojováním potřeb. 

                                                          

                                                                       

4.2 Motivace 

 

 Jak souvisí motivace s potřebami? Vysvětlení je velmi jednoduché. 

Podstatou motivačního procesu je aktivace a zaměření člověka na určitý cíl. 

Základem lidské motivace je tedy potřeba.  Motivace je psychický proces, který se 

odehrává uvnitř člověka. Můžeme říci, že nám také ukazuje určité hodnoty a 

postoje, které člověk vyznává. Aby se člověk stal motivovaný k něčemu, musí 

cítit nezbytnost uspokojení. Uspokojení dané potřeby závisí na vhodné a 

přiměřené motivaci.  

 T.Pardel a M.Hrabovský zkonstruovali model struktury motivace lidského 

chování. Jejich model je postaven na třech dimenzích. Ta první je dimenze 

aktivační, do které zařadili pojmy jako pud, potřeba nebo snaha. Druhá je dimenze 

směrovosti (zaměřenosti), která obsahuje zájem, hodnotové orientace a životní 

cestu. Třetí a poslední dimenze cílovosti zdůrazňuje pojmy přesvědčení, světový 

názor, aspirace a vůle.                                                                                                                                                        

                                                                  
4.3 Potřeby 
 

Jak už jsem se zmínila, potřeba je základem lidské motivace a také 

základní formou motivů. Někdy jsou motivy a potřeby považované za synonyma. 

Ale můžeme je také chápat tak, že potřeby a motivy jsou vnitřní psychické stavy, 

které se na vzájem doplňují. Základem motivace proto, že potřeba je to, co spouští 

motivační proces. Je to takový aktivační bod. Mohli bychom říci, že potřeba je 

stav, kdy organismus ztrácí psychickou rovnováhu. Jak už jsem se zmínila, tehdy 

člověk musí cítit nezbytnost uspokojení. To vyplývá z nerovnováhy a nutí člověka 



  

k akci, tedy k dosažení rovnováhy. „Potřeby jsou prvotní síly, které bezprostředně 

uvádějí do pohybu chování jedince a udržují je na přiměřené úrovni.“8 Potřeba 

vyjadřuje nedostatek. Jsou to takové hnací síly, které můžeme chápat ve smyslu 

pozitivním, směrující člověka k tomu, co chce a také ve smyslu negativním, které 

nutí vyhnout se tomu, co nechce.                

Realizace potřeby směřuje k nějakému cíli. Stejná potřeba, ale může u 

každého vyvolat jiný směr. Na čem tedy záleží? Závisí na hodnotách a postojích, 

které daný člověk vyznává. Realizace a uspokojení potřeb také velmi závisí na 

společnosti, ve které člověk žije a také na individuální zkušenosti jedince.                                                                       

Je-li potřeba spouštěcím mechanismem pro motivaci, pak musí odrážet 

vnitřní stav organismu. Jaký tento stav je? Musí dojít k nerovnováze neboli 

k narušení homeostázy (rovnováhy). Vnitřní stavy mohou být nedostatek, 

přesycení nebo nadbytek. Potřeba vyjadřuje základní formu motivu ve smyslu 

nějakého deficitu neboli nedostatku. Je nutné, abychom rozlišovali psychologický 

a nepsychologický (např. biologický) význam potřeby. 

 

 Pojetí biologické:                                                             

                 -     stav fyziologického deficitu  

- některé biologické potřeby nemají psychologickou odezvu 

a proto nevyvolávají žádnou vnitřní psychickou pohnutku 

 

Pojetí psychologické: 

- stav puzení k aktivitě, kterou určuje konkrétní zkušenost 

- má dvě složky: 

• dynamická (pudivá): - člověk se aktivuje svou 

motivací 

• direktivní: - naučená konkretizace, zaměření se na 

určitý cíl 

                   

Potřebou tedy začíná nějaká činnost organismu, která je zaměřená na 

nějaký cíl. Tato činnost je ovlivněna společností a individualitou jedince.  

                                                 
8 Janoušek, Jaromír. Sociální psychologie (str. 71) 



  

 

5. Základní rozdělení potřeb 

                                            

Potřeba je velmi obecný pojem. V této kapitole uvedu několik dělení.  

Dělení na:  

• primární = vrozené – to, co potřebuje naše tělo 

• sekundární = naučené – odpovídají sociální adaptabilitě 

Nebo 

• biogenní – zajišťují reprodukci člověka 

• psychogenní – adaptace na sociální podmínky 

 

5.1 Dělení dle Maslowa 

  

Americký psycholog A. H. Maslow stanovil pozoruhodnou hierarchii 

potřeb. Jeho teorie vychází z myšlenky uspokojování potřeb podle naléhavosti a 

také podle pořadí, ve kterém se lidské potřeby projevují. Maslow rozdělil potřeby 

do pěti skupin, které tak tvoří tzv. pyramidu lidských potřeb. Hierarchie postupuje 

od těch nejzákladnějších až po ty nejvyšší. Uspokojování probíhá hierarchicky, 

tzn. potřeba vyšší se objevuje až po uspokojení potřeb nižších.     

 Maslowovo hierarchické uspořádání potřeb od nejnižších k vývojově 

nejvyšším9: 

 

A. Základní potřeby 

a) Fyziologické potřeby – Jejich uspokojení je nezbytné k zachování 

biologické existence: hlad, žízeň, odstranění bolesti atd. Nejsou – li 

uspokojeny, mohou zcela ovládnout chování člověka. 

b) Potřeba bezpečí a jistoty – Vstupuje do popředí, když jsou 

uspokojeny fyziologické potřeby. Objevují se v situacích 

vyvolávajících ztrátu pocitu jistoty a v nebezpečí. Nejsilněji se 

projevují u dětí. 

                                                 
9 Nakonečný, Milan. Psychologie osobnosti (str. 130), Říčan, Pavel. Psychologie osobnosti (str. 
207 a 208) 
 



  

 

B. Psychologické potřeby 

c) Potřeby sounáležitosti a lásky – Vědomí, že člověk někam patří a 

že je milován.  

d) Potřeby uznání – Sem také patří potřeba úcty. Úcta k sobě 

samému, ale také projev úcty od druhých.  

C. Potřeby sebeaktualizace 

Neznamená to soustředění na sebe. „Člověk, který nemá osobní starosti, 

přestává na sebe myslet a snadno se zaujme pro tvořivou práci nebo pro 

boj za nějaký nadosobní cíl, ve kterém se realizuje 

 

K vyšším potřebám řadí Maslow tzv. metapotřeby nebo také potřeby růstu, 

které vyjasňují různé specifické tendence seberealizující se osoby (potřeba 

poznání, jednoty, rovnováhy a harmonie, individuality, smysluplnosti a další). 

Tyto potřeby jsou méně naléhavější než potřeby základní. Podle Maslowa však 

uspokojení těchto potřeb posiluje vývoj k pravé lidskosti, k vyššímu štěstí a 

radosti. 

 

5.2 Další dělení 

  

Již jsem se krátce zmínila o dělení potřeb podle A. H. Maslowa. Nyní 

uvedu ještě několik jmen a jejich dělení, abychom měli pohled z více stran.  

H. A. Murray 

 Sestavil index tzv. viscerogenních (fyziologických) potřeb, kde rozlišil: 

potřeby vyjadřující nedostatek (potravy, dojmů atd.), nadbytek a vyhnutí se 

(horku, zimě, škodlivinám atd.). Toto rozdělení je však neúplné,0 nezahrnuje 

úplně vše.  

 Další jsou psychogenní potřeby, které jsou určeny psychickým 

uzpůsobením. Stanovil systém obsahující 20 zjevných a 8 skrytých potřeb ( např. 

dosažení výkonu, připojení se, agrese, …)                                                            

T. Pardel 

 Popisuje čtyři okruhy potřeb, které získal na základě svých výzkumů. Jsou 

to tyto okruhy: existenční potřeby, potřeby prostředí (okolí), potřeby sociálního 



  

prostředí a potřeby sebeutváření. S ohledem na sociální psychologii se uvádí 

potřeba patřit k nějaké skupině  (konformita, identifikace), potřeba mít určitou 

sociální roli, potřeba mít ve skupině postavení a čest. Další oblastí jsou potřeby 

zaměřené na sebeutváření: směr ke zdokonalování sebe samotného, dále pak 

kognitivní, emocionální a etické potřeby a ideály.  

 

 

J. C. Coleman                                                

 Uvádí tyto základní potřeby: utváření obrazu o světě a vlastním místě 

v něm, potřeba jistoty, potřeba sociální závislosti a akceptovanosti, potřeba 

sebeúcty a vlastní hodnoty, potřeba lásky a pozitivního vztahu k druhým.  

Náš organismus má sklony k tomu, aby byl aktivní. Proto může také 

mluvit o potřebě činnosti (Mjasiščev). Důležitý je samozřejmě i sociální kontakt 

s ostatními, protože člověk nežije sám, ale je součástí prostředí, ve kterém se 

pohybuje.  

 

Shrnutí 

V kapitole o potřebách jsem vymezila tento pojem a uvedla jsem stručné 

rozdělení podle různých autorů. Dále se budu nejvíce věnovat potřebám 

duchovním popř. psychickým, ale svůj úmysl ještě zdůvodním.  

                                          

       

 

6. Spiritualita  

 

 Co je to vlastně spiritualita? A jak ji chápe dnešní svět? Mnoho lidí tomuto 

slovu přiřadí přízvisko náboženské. Co to znamená? Význam tohoto slova je tím 

pádem přesunut do oboru náboženství, které ve spousta lidech vyvolává negativní 

pocit. Ptáte se proč? Slovo náboženství neznamená církev, ale mnozí ho tak 

chápou. Obě tato slova i bez přesné interpretace jejich významu v sobě nesou 

jakousi myšlenku či ideologii. Právě proto jsou jakýmisi nepřáteli, protože dobře 

víme, že v minulosti bylo vyzkoušeno mnoho ideologií. Nebudu zde hodnotit 



  

s jakým úspěchem, ale s určitostí můžeme říci, že velmi ovlivnily naše chování a 

chápání světa. Proto si myslím, že jsme dnes trochu „alergičtí“ na to, co nám ač 

jen nepatrně připomíná tyto zkušenosti, které jsou buď získané nebo předané.  

  
 
6.1 Význam slova 
 

Vraťme se zpět k pojmu spiritualita. J. Empereur poznamenává10, že slovo 

spiritualita se dnes stává velmi mnohoznačným a proto už nic neznamená. To jsou 

trochu silná slova. Nesouhlasím s tím, že by toto slovo nic neznamenalo, ale je 

pravda, že je dnes často používané. To je také důvod, proč se nám trochu vytrácí 

jeho smysl. Tím, že se toto slovo stalo tak používané můžeme si všimnout, že 

označuje i skutečnosti, které dříve neoznačovalo. 

Nyní se podívejme přímo na význam tohoto slova, jak je popisuje slovník 

spirituality11: Latinské slovo „spiritus“, od kterého je slovo spiritualita odvozené, 

pochází ze slovesa spirare  znamenající dýchat. Proto tedy slovo spiritus bývá 

přeloženo jako dech nebo duch. „Mluvit o duchu znamená mluvit o tom, co dává 

život a oživuje.“12 Jak to lze chápat? Co oživuji a jak? K tomuto problému je 

nutné, abychom si vysvětlili pojem duchovní život a jaký je rozdílní mezi ním a 

spiritualitou. Vymezení těchto pojmů je velmi důležité. Duchovní život, to je žít 

v souladu s určitými duchovními hodnotami.  Jaké jsou a jak je poznáme?  

  
 
 
 
6.2 Vymezení základních pojmů 
 

 V této podkapitole se chci věnovat tomu, jaký je rozdíl mezi spiritualitou a 

náboženstvím. Pokusím se vysvětlit pojmy spirituální a duchovní život. Také se 

budu snažit o vymezení duchovních hodnot, o kterých se zmiňuji v předchozí 

podkapitole.   

 

 

                                                 
10 Homo religiosus, Českomoravská psychologická společnost (str. 18) 
11 Slovník spirituality, str. 904 
12 Homo religiosus (str. 20) 



  

Spiritualita a náboženství           

Spiritualitou můžeme obecně označit všechny projevy lidského chování, 

které vyjadřují vztah k vyšší moci přesahující hmotný svět (transcendentno).  

Náboženství je označováno jako náboženské prožívání. Je to pěstování 

citlivosti k duchovním hodnotám. Je to vztah člověka k Bohu. Je to také osobní 

náboženská zkušenost a její realizace v životě.13 Každé náboženství má své 

vyznání víry a svoje rituály. Je to tedy organizovaný systém, který má vlastní 

pravidla chování.  

  Již v úvodu této kapitoly jsem se zmínila, že slovo spiritualita je 

součástí náboženství. Musí tomu tak být? Jak už jsem říkala, slovo spiritualita se 

stalo dnes velmi používané. P. Říčan uvádí14, že toto slovo získalo oproti 

náboženství kladné hodnocení.  

 

Dnešní chápání náboženství 

  Je chápáno především jako vnější projev určité instituce, která nese určitou 

tradici. Lidé se domnívají, že je to jen strohé dodržování této tradice, která ve 

skutečnosti postrádá smysl. Je také velmi nepřizpůsobivá. V čem? Nepřizpůsobuje 

se dnešnímu člověku. Ráda bych zdůraznila, že toto nevidím jako negativní 

hodnocení. Nelze, aby se vše přizpůsobovalo člověku. Protože určitý pevný 

morální řád je nutný.                                                                                                                                     

 

Chápání spirituality     

 „…ve slově spiritualita zaznívá naproti tomu spíše novost, mládí, 

spontaneita, autenticita, tolerance iracionality a prožitková plnost.“15  Jde o vnitřní 

prožitek, který vyvolává určité jednání. Spiritualita se tedy oddělila od 

náboženství. V dnešním světě můžeme pozorovat směr, který se stává velmi 

atraktivní. Tím je možnost vést duchovní život bez náboženství.  

 Spiritualita nemusí být tedy nevyhnutelně spojována s nějakou církví ani 

jinou náboženskou institucí. Je určována postojem, chováním a smýšlením 

člověka. Zvyšuje hodnotu bytí a kvalitu života.  

                                                 
13 Říčan, Pavel. Psychologie náboženství 
14 Říčan, Pavel. Psychologie náboženství (str. 43) 
15 Stříženec, Milan. Súčasná psychológia náboženstva (str. 42) 



  

                                                                                                

Spirituální a duchovní život 

Myslím, že neudělám chybu, když budu chápat spirituální a duchovní jako 

slova souznačná. Je to bez pochyby život, který je prožívaný se zvýšenou 

intenzitou a je orientovaný na kontakt s transcendentnem, tedy na Boha. 

 Je to žít svoji víru k Bohu celou svou duší i myslí. Nechtěla bych, aby toto 

slovo a jeho obsah bylo přiřazováno vždy jen k nějakému náboženství či církvi. 

Naplňování duchovních hodnot je podle mě možné jak v církvi, tak i mimo ni.  

„Opravdová spiritualita prostupuje všemi okamžiky života a celou osobností“16    

 

Duchovní hodnoty 

  Ve 4. kapitole jsem popisovala, že hodnoty jsou utvářeny postoji a motivy. 

Tedy tím, co směruje člověka k jeho chování. Hodnoty se tedy rodí během života. 

Nejsou dané od počátku jedince. Záleží na jeho životě a také prostředí, ve kterém 

žije. Nechci v této kapitole vypisovat, které hodnoty se řadí k těm „duchovním“. 

Dokonce si myslím, že je to i nemožné vypsat je všechny. Jsou ty, které se 

zaněřují na vztah k druhým lidem a k Bohu jako nějaké vyšší moci.  

 Při uspokojování jakýchkoliv potřeb záleží na tom, jaké hodnoty člověk 

uznává. Při duchovních potřebách je tomu stejně.   

  

6.3 Hlavní znaky spirituality 

  

Když mluvíme o spiritualitě, nesmíme zapomenout na to, čím se 

vyznačuje. Směrů a dělení je celá řada. Ve své práci se zmíním pouze o jediném. 

Vychází ze Slovníku spirituality17.  

1) Spiritualita jako základní volba a významný obzor existence – Dnešní 

chápání spirituality se dnes neomezuje na křesťany nebo příslušníky jiných církví. 

„... má se za to, že spiritualita se může přičítat každému člověku, který je otevřený 

pro tajemství a žije podle svých pravých rozměrů.“18 To je dost nepřesné 

                                                 
16 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života (str. 6) 
17 Slovník spirituality, str. 919 
18 Slovník spirituality, str. 920 



  

vyjádření. Místo toho vám nabídnu některé hodnoty, které jsou zmíněny ve 

Slovníku spirituality a jsou spojeny právě s tímto postojem: přijetí sebe a věrnost 

vlastnímu hlubokému bytí, uměleckou tvořivost nebo vědecké úsilí, lásku 

k člověku a odpor k nespravedlnosti, zlidštění nebo celistvé lidské povznesení. 

Znamená to také zříci se sobectví. Jestliže je toto všechno obsaženo v každém 

člověku a záleží-li pouze na nás samotných, jestli se rozhodneme takto žít, pak se 

spiritualita opravdu nemůže vztahovat a uskutečňovat pouze v určitém 

náboženství či církvi.  

2) Spiritualita jako zkušenost o Bohu –  V dnešním světě vzniká 

požadavek, aby vše bylo založeno na zkušenosti. „Dnešní člověk byl oklamán 

příliš mnoha slovy a cítí potřebu věřit jen v to, co se osvědčilo v životě.“19 Bůh 

není jakýmsi jevem v našem technickém světě. Bůh je tajemství, které můžeme 

objevovat na základě víry.  

3) Spiritualita jako angažování ve světě – Duchovní život není určen jen 

pro řeholníky a řeholnice, kteří se rozhodli zasvětit život Bohu. Může být 

snadnější vést duchovní život v klášteře, ale Boží přítomnost můžeme cítit 

v každém okamžiku našeho života. Jsme ovšem strháváni každodenní prací a 

závislostí na materiálních věcech.   

4) Osvobozující spiritualita – Spiritualita není jen vztah člověka s Bohem. 

Člověk žije ve společenství a proto se duchovní život dotýká i jeho vztahu 

k druhým. „Znát Boha znamená konat spravedlnost. …. Neboli je třeba vyjít 

z lhostejnosti nebo neutrality a postavit se otevřeně na stranu chudých a 

vykořisťovaných.“20 K návratu osvobozujícího rázu křesťanské spirituality došlo 

v souvislosti s institucionální nespravedlností na latinskoamerickém kontinentě.21 

5) Pospolitá spiritualita – Člověk žije ve společnosti a proto vzniká touha 

po životě ve společenství a po přátelství. Není to potřeba uniknout samotě, ale 

sdílet svůj život s někým a vytvářet tak přátelské, partnerské a rodinné vztahy. 

Odtud také požadavek sdružování v církvích a prožívání svého duchovního života 

ve společenství druhých.  

 

                                                 
19 Slovník spirituality, str. 922 
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6.4 Prostředky pro rozvíjení spirituality (duchovního života)22     

 V této podkapitole popisuji, jak je možné a jakými prostředky rozvíjet 

duchovní život.  

 

• Práce s tělem – Pomocí tělesnosti můžeme vyjadřovat svoje vnitřní 

postoje (různými cviky, tancem atd.)                               

• Pobyt v přírodě – Díky nárůstu obyvatel ve městě zapomínáme, že pro 

člověka je přirozená příroda a ne „betonové zdi“.  

• Zpěv, který aktivizuje všechny tři dimenze jedince – tělo, duši i ducha 

• Poznání svého já, svých postojů a hodnot 

• Reflexe a sebereflexe – Rozvinutím těchto dovedností neznamená, že 

budeme žít duchovní život. Je to ovšem první krok k tomu, abychom si 

plně uvědomovali pocity z druhých lidí a souvislosti těchto pocitů 

s osobností druhého a s našimi vlastními předsudky. Sebereflexe je 

dosti těžká, protože odhaluje stinné stránky.  

• Rozpoznání špatných skutků. Toto dobře vystihuje výrok psychologa 

Bugentala: „Jakákoliv výpověď o druhém člověku je především 

výpovědí o nás samých“.  

• Odčinění  

• Společenství lidí dobré vůle 

• Orientace na nepomíjivé hodnoty   

• Koncentrace – schopnost soustředit se, uklidnit se a být vyrovnaný 

• Meditace – Ponoření se do sebe. Umět se ztišit a být ve vnitřním tichu. 

To vše vede ke klidu a vyrovnanosti. 

                              

                        

6.5 Termín: zdravá spiritualita 

 Podobně jako v dimenzi tělesné i duševní musíme rozeznávat to, co je 

zdravé od toho, co zdravé není. To označujeme výrazem: patologické. Ve 

                                                 
22 Českomoravská psychologická společnost, Homo religiosus (str. 26-29) 



  

slovníku spirituality23 jsem našla výraz patospiritualita nebo-li patologická 

duchovnost. Jak odlišit to, co je zdravé od toho, co je nezdravé? Problém je v tom, 

že všechno, co se označuje slovem duchovní, je chápáno jako dobré a pozitivní. 

Ve skutečnosti tomu tak není. Rozvíjení duchovního života se týká především 

hodnotové orientace člověka a zvyšuje kvalitu života.  

 Zdravá spiritualita zvyšuje kvalitu života a v dokumentech Americké 

psychologické asociace je uváděna jako jedna z pěti oblastí faktorů subjektivní 

pohody.24 

  

 

 

7. Kdo je člověk? 

  

V této kapitole nechci popisovat ani biologickou strukturu člověka, ale ani 

podrobně popisovat psychické stavy.  

 Chci spíše uvažovat o osobě v širším smyslu. Co znamená 

v existenciálním pohledu žít?  Můžeme říci, že člověk žije, když dobře funguje. 

Ale co to vlastně je? Když je zdravý, plní své povinnosti a své role v životě? Není 

to málo? „Uvažujeme-li o lidském životě v širší perspektivě a v celém rozsahu 

životní dráhy, můžeme rozlišit přinejmenším tři životy: tělesný, psychosociální a 

duchovní.“25 Každý z nás žije tyto životy současně, přitom ale nenabývají stejné 

intenzity. Jejich intenzita se mění v průběhu života každého jedince a je závislá 

např.  na zdravotním stahu, krizích atd. Max Kašparů označuje26 člověka jako 

bytost trojrozměrnou. Na člověka můžeme pohlížet z několika stran. Nejlepší 

vyobrazení člověka je podle Maxe Kašparů právě trojúhelník.  

  

 

 

 

                                                 
23 Slovník spirituality, str. 904 
24 Homo religiosus (str. 23) 
25 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života (str. 1) 
26 Kašparů, Max. Malý kompas víry (str. 10) 



  

Nyní si rozebereme tyto rozměry:  

 

1) Rozměr tělesný 

 Tento rozměr se týká fyziologické struktury našeho těla a vším, co z toho 

vyplývá. Sem patří základní potřeby, které vychází ze složení našeho těla např. 

potrava, tekutiny, vzduch… 

Když někdo rozvíjí tento tělesný rozměr více než ostatní rozměry, znamená to, že 

je zaměřený především na své tělo. Uznává jen to, co je materiální. Svou 

pozornost zaměří jen na svoje tělo a konzumaci čehokoli.  

 

2) Rozměr psychosociální 

 Můžeme ho též nazvat rozměrem duševním. Vychází z kultury a vzdělání. 

Max Kašparů považuje27 za duševní to, co člověk prožívá ve vztahu k sobě, 

k druhým lidem a k materiálnímu světu. Tento rozměr rozvíjí mnoho lidí. Jak? Ve 

vztazích s ostatními lidmi, ale také zájmem o kulturu, v níž žije, o vzdělání. 

 

3) Rozměr duchovní  

 Tento rozměr nerozvíjí určitě mnoho lidí, ale protože patří k jejich 

přirozenosti, cítí nespokojenost. Nevědí ovšem proč. Tato dimenze jejich života 

prostě zakrněla. Pěstování duchovního života je ovšem důležité. Nevymezuje se 

jen na určité jedince, ale jeho základ je dán v každém člověku. 

 „Duchovní oblast představuje jakousi nadstavbu. K ní patří náš vztah 

k Bohu a ke všem náboženským hodnotám ve vztahu k životu a smrti.“28  

 Nechci tento rozměr vyjadřovat jen vztahem k Bohu. Duchovní život není 

jen pravidelné „chození do kostela“ nebo modlitba. Je to především život v pravdě 

a v lásce k bližním a také život naplněný upřímným úsilím smýšlet a jednat 

morálně. Důležité je rozvíjení citlivosti svědomí, schopnost empatie a soucitu. 

Člověk se snaží jednat spravedlivě, čestně, plnit své povinnosti atd. Proto taky 

nesouhlasím s tím, že duchovní oblast je jakousi nadstavbou.  

 

                                                 
27 Kašparů, Max. Malý kompas víry (str. 10) 
28 Kašparů, Max. Malý kompas víry (str. 10) 



  

  S těmito třemi rozměry také korespondují tři sféry, v kterých se odehrává 

náš život:29 

1) Příroda a civilizace ( geo-, techno- a biosféra) 

2) Svět duševního života a lidských vztahů (psycho- a sociosféra) 

3) Rovina ideálů, hodnot, idejí a kultury (noosféra) 

 

Uvědomuji si, že jsem zde popsala rozdělení tří dimenzí člověka a vybrala si 

tak jednostranný pohled několika autorů. Někdy se uvádí čtyři dimenze. Rozměr 

psychosociální bývá rozdělen (psychický a sociální).   

 

7.1 Pohled několika filozofů   

  

Mnoho filozofů se přiklánělo k dělení těchto tří dimenzí. Ve své práci se 

jen stručně zmíním o několika z nich.   

                                                                                                      

 Prvním z nich je Aristoteles. Vyvinul tzv. koncepci tří duší: 

• Vegetativní – řídí výživu a růst 

• Smyslová – zajišťuje vnímání, představivost, regulaci pohybů a snahové 

napětí 

• Rozumová – je nositelem myšlení, hodnocení, rozhodování, meditace a 

kontemplace 

                                                                                         

Antropologický pohled, který rozlišuje tři dimenze lidského bytí, popisuje 

V.Frankl. Je to dimenze biologická (tzn. to, co máme dáno v genech), 

psychosociální (učení se, schopnost vybírat si) a duchovní (říše svobody, vizí a 

plánů, hledání a rozhodování). 

 

K. Popper zformuloval koncepci trialismu. Člověka podle něj tvoří30: 

• hmota 

• duše, která poznává i hmotu i ducha 

• kultura, v níž duše své poznání zaznamenává = svět smyslu a významu 

                                                 
29 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života (str. 2) 
30 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života (str. 3) 



  

 
 

V této kapitole jsem zdůvodnila, proč počítám s tím, že člověka tvoří 

několik dimenzí, které jsou pro něho přirozené. Kdy tyto dimenze vznikají? 

Jestliže jsou přirozeností člověka, měly by tedy existovat od narození? Max 

Kašparů tvrdí31, že jsou v nás zakotveny už od početí. Své tvrzení dokládá 

vysvětlením: Každá těhotná žena musí dbát nejen na svoje zdraví, ale také na 

prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí.  

Toto je velmi důležité. Člověk se skládá ze tří dimenzí: tělesné, duševní a 

duchovní. 

Jeho potřeby tedy vyplývají z tohoto základu. Uspokojení potřeb z jedné dimenze 

je stejně důležité jako potřeby z jiné dimenze. 

   

 

 

                                        

8. Pojem duchovní (spirituální) potřeba 

  

V kapitole o potřebách jsme si řekli, že potřeba je spouštěcím 

mechanismem pro aktivaci člověka. Potřeba se vyznačuje nedostatkem nebo 

přebytkem a nutí člověka k dosažení rovnováhy. Je tedy nutné, abychom svoje 

potřeby uspokojovali. 

Dále jsem uváděla rozdělení potřeb podle různých autorů. Nikde jsem však 

nepoužila termín: duchovní nebo spirituální potřeba. Ani žádný z uvedených 

autorů se jím nezabývá. Můžeme tedy vůbec toto spojení dvou slov použít? Víme, 

že:  

  

Potřeba = vyjádření nedostatku, nutnost něčeho pro něco  

 

Spiritualita = život prožívaný se zvýšenou orientací na věci nemateriální a 

přesahující člověka v jeho bytí 

                                                 
31 Kašparů, Max. Malý kompas víry (str.19) 



  

 

                                                   

        Řekli jsme si, že člověk není utvářen jen biologickou stránkou, ale také má 

v sobě již od narození zakotven rozměr psychický a duchovní. Nebudu se zaobírat 

biologickou stavbou ani potřebami, které z ní vyplývají. Mě jde především o 

stránku psychickou a duchovní. Musíme si upřesnit a vymezit, co vlastně 

znamená duchovní oblast. V předchozích kapitolách jsem vysvětlovala, co je to 

spiritualita a její chápání ve světě. Uvedla jsem vyjádření M. Kašparů32, který do 

duchovní oblasti řadí náš vztah k Bohu, náboženským hodnotám, ale také vztah 

k životu a smrti. Musí být duchovní život a tím pádem i spirituální oblast člověka  

závislá na náboženství? V části o spiritualitě a náboženství jsem se tomuto 

problému věnovala, ale jaký je tedy závěr?  

 Náboženství nemá dnes dobrý zvuk, jak už jsem se jednou uvedla, a proto 

není oblíbené. K duchovnímu životu je nutné poznávat Boha a takovou cestu nám 

nabízí právě náboženství. Není to ovšem cesta jediná a bezpodmínečně nutná. 

Duchovní oblast nechci vymezovat přesně jako M. Kašparů. Jinak řečeno, 

můžeme takový život chápat jako opak životního stylu “po nás ať přijde potopa“. 

V obecném pojetí je spiritualita a duchovní život zaměřen na transcendentno. 

Projevuje se změnou hodnotové orientace. Tyto hodnoty prostupují celou 

osobností člověka a ovlivňují každý okamžik jeho života. Člověk není zaměřen 

jen na fyzické a materiální věci, které ho obklopují, ale také na věci, které ho 

přesahují. Podle V. Smékala33 je duchovní život úsilím o kontakt s transcendentní 

skutečností nebo dokonce úsilím najít v ní centrum rozhodování a zdroj jistoty. 

Člověk se snaží poznat něco, co je nad ním, co ho převyšuje. Ale proč? Protože 

materiální věci jsou pomíjivé a nezaručují dostatečnou jistotu v životě jedince. K 

potřebě jistoty se vrátím později.  

 Duchovní život, to je žít v souladu s určitými duchovními hodnotami, ale 

jaké jsou a jak je poznáme? K tomu, abychom poznali, co je dobré nebo špatné 

nám slouží tzv, vnitřní hlas – svědomí.  

Máme-li dostatečně citlivé svědomí34, 

                                                 
32 Kašparů, Max. Malý kompas víry (str.13) 
33 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života  (str.4) 
34 Smékal Vladimír, Psychologické aspekty duchovního života  (str.6) 



  

• pociťujeme hryzání svědomí, když přestoupíme zákon řádu, když se 

oddělujeme od bližních, když nahrazujeme vztahy funkcemi a 

rolemi, když se zpronevěřujeme či odcizujeme svému určení 

• jsme schopni pociťovat i zraněnost a prázdnotu či vyhoření, když 

jsme zasažení v samém jádru svého jáství; trpíme pak tím, co nelze 

označit jinak než jako duchovní poranění 

                                                      

Duchovní život tedy můžeme prožívat i mimo jakékoli náboženství. Člověk musí 

být vnímavý k druhým a také a to především sám k sobě.                                         

   

 

9. Duchovní potřeby 

 

Dalším problémem je oddělení psychických potřeb od těch duchovních. 

Tyto dvě roviny jsou velmi úzce spjaty a jejich rozdělení je složité. Toto dělení se 

také liší podle autorů. Protože se zabývám potřebami, jsem si vědoma toho, že to, 

co nazvu potřebou duchovní, může někdo zařadit do rozměru psychického a 

obráceně. Možná se zde budou mísit nejen potřeby psychické a duchovní, ale také 

sociální. Domnívám se, že není úplně možné od sebe tyto potřeby rozdělit. 

Protože neumím určit přesnou hranici mezi jednotlivými oblastmi, rozhodla jsem 

se shrnout tyto potřeby pod název: vnitřní potřeby.    

                                                              

 

9.1 Vymezení                                            

 Vnitřní potřeby můžeme nazvat opakem základních potřeb. Podle 

Maslowa jsou základní (nižší) potřeby ty, které vyplývají z fyziologie člověka. Je 

k nim ještě přidána potřeba bezpečí. Jsou vývojově nižší a spojujeme je s přežitím 

člověka. Jsou vrozené. 

 Naproti tomu stojí potřeby vnitřní. Jsou vývojově vyšší a rozvíjejí se na 

základě primárních potřeb. Až když jsou uspokojeny potřeby základní, objevují se 

potřeby vyšší. Ty odráží kvalitu našeho života. Můžeme tedy říci, že lidé potřebují 

naplňovat své vnitřní potřeby, aby mohli správně a dobře žít.  



  

 

9.2 Dělení vnitřních potřeb 

                                                                                        

Uvědomuji si, že by se tato kapitola lépe hodila ke kapitolám o potřebě a o 

dělení potřeb, ale chci ji zařadit právě sem. Je to z toho důvodu, protože jsem 

nejprve chtěla vysvětlit pojem potřeba, pak pojem spiritualita a poté vše spojit. 

 

Ve svém dělení se budu odvolávat na několik autorů. Nechci se totiž opírat 

pouze o jednoho autora a proto se pokusím sjednotit několik dělení.  

 Pokud se chce člověk oprostit od materiálního světa a zaměřit se na druhé, 

musí nejdříve najít sám sebe.  

Nejzákladnější potřebou podle L. Crabba35 je vlastní hodnota. Člověk 

musí přijmout sám sebe jako bytost neporušenou a skutečnou. A. Maslow 

popisuje tuto potřebu jako potřebu sebeúcty. J. C. Coleman sestavuje pět 

základních potřeb, které jsem uvedla v kapitole o potřebách, mezi něž patří i 

potřeba sebeúcty a vlastní hodnoty. 

Z této nejzákladnější potřeby vychází další a tím je význam. A. Maslow 

hovoří o potřebě náležení a lásky. Potřeba lásky je potřebou přijímání i dávání. 

Člověk musí vědět, že má někde své místo, ať už v rodině nebo nějaké jiné 

skupině a že si ho ostatní cení a váží. Je důležité, aby člověk věděl, že pro někoho 

něco znamená. Musí si uvědomit, že jeho bytí a konání má význam. Nejde jen o 

praktický význam např. něco udělat, ale o vyšší smysl.   

Další důležitou potřebou, kterou zdůrazňuje L. Crabb je bezpečí. Sem také 

zařazuje bezpodmínečnou lásku, která je důsledně vyjadřovaná. Člověk potřebuje 

být milován, aby cítil pocit bezpečí a jistoty. Bezpečí a jistota také patří ke 

klidnému a vyrovnanému životu. Klid prostupující bytostí a pomáhající 

v rozhodování určitě patří do vnitřních potřeb.  Nyní připomenu myšlenku, o které 

jsem se už zmínila. Podle V. Smékala36 je duchovní život úsilím o kontakt 

s transcendentní skutečností nebo dokonce úsilím najít v ní centrum rozhodování 

a zdroj jistoty.   
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A. Maslow zařazuje potřebu bezpečí a jistoty mezi základní potřeby. Pocit 

jistoty vztahuje na řád a pořádek.  

Určité duchovní hodnoty můžeme nalézt v každém náboženství. Jsou to:37  

- potřeba lásky a spolunáležitosti 

- potřeba smyslu a účelu 

- potřeba odpuštění  

 

Člověk si žádá úctu, obdiv, povzbuzení, čas, úsměv, odpuštění, toleranci, 

velkorysost, jistotu a jiné. To jsou potřeby, které můžeme zařadit mezi „duševně-

duchovní“.  

   

 

 

10. Naplnění  

                                       

V této kapitole se stručně zaměřím na otázku uspokojování potřeb nejdříve 

v obecném smyslu. Potom také přejdu k problematice naplňování vnitřních 

potřeb.  

                                                                                     

Obecné pojetí 

 Stručně zopakuji, co už bylo řečeno. Potřeba vyjadřuje nedostatek, to má 

za následek porušení rovnováhy. Člověk je motivován k tomu, aby znovu dosáhl 

rovnováhy. Tento děj můžeme nazvat naplněním potřeby. Když člověk dosáhne 

své potřeby, znamená to, že dosáhl uspokojení. Jedinec tím nejprve uspokojuje 

potřeby vývojově nižší související s přežitím.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

Souvislost s duševním zdravím                                           

 Nyní se zaměřím na to, jaká je souvislost mezi duševním zdravím a 

naplňováním potřeb. 

                                                 
37 Stříženec, Michal. Súčasná psychológia náboženstva 



  

 „Duševní zdraví je stav psychosociální a duchovní pohody vyplývající 

z prožitku a vědomí souladu člověka se sebou, s druhými, s rodinou, s povoláním, 

s řádem bytí. Je to stav, v němž si je člověk vědom mezí svých možností a v němž 

se snaží konstruktivním úsilím dosahovat těchto hranic.“38  

 Pokud se jedinci daří v dosahování cílů, pokud jsou potřeby uspokojovány, 

nemusíme mít obvykle starosti o jeho zdraví. Problém vzniká tehdy, když člověk 

nemůže dosáhnout svého cíle, když neuspokojuje své potřeby a je tím tak 

vystaven zklamání. Probuzená potřeba nutí k hledání vhodného objektu, který by 

ji uspokojil. Nenalezneme-li takový objekt, nastává stav neuspokojení a nového 

hledání. Ocitne-li se při našem novém hledání překážka, máme možnost ustoupit 

anebo pokračovat. Komplikuje-li se cesta k uspokojení, může to ohrozit duševní 

zdraví jedince. Jak je tato cesta dlouhá nemůžeme určit. Záleží na vrozených 

dispozicích (např. neurózy) a na momentálním psychickém stavu jedince.  

Síla potřeb je velmi individuální. Nenaplnění vnitřních potřeb, o které se člověk 

snaží, působí trýzeň rovnající se neuspokojení potřeb primárních.    

 

Faktory ovlivňující uspokojování potřeb 

 Je celá řada faktorů, které znesnadňují, brání a mění způsob uspokojování 

potřeb člověka:  

- nemoc 

- osobnost člověka 

- mezilidské vztahy  

- vývojové stadium člověka 

                         

        

 

11. Lidé s mentálním postižením a jejich vnitřní potřeby 

 

Tato část je nejdůležitější kapitolou mé práce. Zatím jsem charakterizovala 

mentální postižení. Dále jsem se zabývala potřebami, jejich rozdělením atd. Také 

jsem věnovala několik kapitol problematice duchovního život. Nyní se pokusím 
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vše spojit a dospět tak k popisu vnitřních potřeb u lidí s mentálním postižením. 

Nejde mi jen o to, abych je popsala, ale také abych ukázala způsob jejich 

uspokojování.  

 

Co potřebují lidé s tímto postižením? 

 Jde mi především o zaměření na vnitřní potřeby. Z toho důvodu se nebudu 

záměrně věnovat potřebám fyzickým. O nich jsem se zmínila již několikrát.                      

 Řekli jsme si, že lidé s mentálním postižením jsou velmi rozdílní. Můžeme vůbec 

u takových lidí hovořit o spirituálních potřebách? Samozřejmě, že ano. Každý 

člověk je tvořen třemi rozměry, jak už jsem psala. Ani u těchto lidí tomu není 

jinak. Jejich postižení zasahuje do celé jejich bytosti a proto také ovlivňuje jejich 

potřeby. V žádném případě je však neztrácejí. Záleží pouze na nich, jako na všech 

ostatních, jak je budou rozvíjet a uspokojovat. 

 

11.1 Vnitřní potřeby 

Nyní se pokusím o popsání vnitřních potřeb u lidí s mentálním postižením. 

 

Potřeba najít smysl života  

 Toto je velmi důležité. Člověk si musí uvědomit svou hodnotu. Je to vůbec 

možné, aby se člověk s mentálním postižením přijal? Ano. Je to bezpodmínečně 

nutné.  U takto postiženého člověka je otázka, do jaké míry si může uvědomit sám 

sebe a svoje postavení. Potřeba smyslu nutí člověka k tomu, aby pocítil svůj 

význam. Nejde jen o to, aby si postižený uvědomil, proč tady právě je a jaký to 

má význam. Potřebuje také představu, jak tohoto cíle dosáhnout.   

 

Potřeba důvěry  

Téměř každý člověk s mentálním postižením je v některých činnostech 

odkázán na pomoc druhých (někdo více a někdo méně). Je pro něj důležité, aby 

věřil třeba i „cizímu“ člověku, který o něj pečuje.  

 I tuto potřebu by asi mnozí nazvali potřebou psychickou, ale i přesto jsem 

se rozhodla ji zařadit právě sem. Důvěra musí být založena na vzájemném vztahu 

klienta a pracovníka. 

 



  

Vděčnost 

 Jelikož jsou lidé s mentálním postižením obklopeni těmi, kdo o ně pečují 

nebo jim pomáhají (rodiče, příbuzní nebo poskytovatelé nějaké služby) potřebují 

mít možnost vyjádřit „díky!“.    

Potřeba víry a naděje 

Věřit něčemu, co je pro něj důležité a dotýká se jeho osoby. Nyní uvedu 

příklad ze své zkušenosti. Mému klientovi s lehkým mentálním postižením zemřel 

velmi blízký člověk. Bylo to pro něj velmi těžké. Vedli jsme dlouhé rozhovory o 

smrti. Bylo těžké mu to vysvětlit, aby to pochopil a přijal. Jednou řekl, že ví, že se 

na něj, ten zemřelý, dívá z nebe. Bylo to pro něj ulehčení, když začal věřit, že po 

smrti není úplně konec. Často mluvil o úzkosti ze smrti. Ten, kdo cítí úzkost, 

hledá naději. Potřebuje také vědět, kde ji najde.  

 

Potřeba vztahů a potřeba lásky 

Tito lidé mívají kolem sebe přátele, kteří patří do jejich rodiny. Tento kruh 

je často velmi úzce vymezen. Rodiče o ně velmi často hodně pečují, díky tomu, že 

jsou postižení. Potřebují cítit přijetí od rodičů a kamarádu, ale také potřebují dávat 

svoji lásku najevo.  

 

Potřeba růstu  

Jsem si vědoma toho, že tato potřeba je psychická, ale hned vysvětlím, 

proč jsem jí sem zařadila. Když se člověk s mentálním postižením něco naučí 

nebo dokáže sám, má z toho radost. Může si tak uvědomit více vlastní smyl 

života.  

 

11.2 Rozdělení 

 

Řekli jsme si, že lidé s mentálním postižením jsou velmi rozdílní. Jejich 

rozumové schopnosti jsou značně snížené. Jejich postižení se také týká postojů a 

hodnot. Často nejsou schopni utvořit si vlastní postoje. Jejich chování je více 

určováno pudy. Mají zvýšenou potřebu uspokojovaní (fyzické potřeby) a bezpečí. 



  

Z důvodu rozdílnosti lidí s mentálním postižením budu alespoň zhruba uvádět 

stupeň postižení39 a možnosti vyjadřování vnitřních potřeb.  

 

11.2.1 Lehká mentální retardace 

                                                           

Je nejmírnější formou postižení. Takový to jedinec je schopný se téměř 

zapojit do běžného života. Ve vývoji oproti zdravým lidem je o mnoho pomalejší. 

Důležitou roli při posuzování potřeb zde hraje komunikace a schopnost vyjádření. 

Nejdůležitější rolí v komunikaci je řeč. Člověk s lehkým mentálním postižením si 

dokáže řeč nejen osvojit, ale i jí plně používat v každodenním životě.  

 Jak je to s vnitřními potřebami? Řekli jsme si, že člověk už od početí je 

tvořen třemi rozměry. Je faktem, že jejich možnosti jsou mezené, ale jen určitým 

způsobem. Tito lidé bývají velmi často obdarováni zvláštním darem. Jsou schopni 

často vnímat věci jiným způsobem. Jsou oproštěni od materiálních věcí více než 

my. Tím ovšem nechci navodit dojem, že tomu tak musí vždy být.  

 Netvrdím, že člověk s lehkým mentálním postižením musí mít nutně 

všechny vnitřní potřeby, které jsem popsala, ale je schopen je mít a vyjádřit je.       

 

 

 

11.2.2 Středně těžká až hluboká mentální retardace 

                                                                                                   

 Tyto stupně jsem záměrně spojila dohromady, protože už mezi nimi není 

tak velmi výrazný rozdíl. Nelze tím říci, že mezi nimi neexistují rozdíly, to 

samozřejmě není pravda. Lidé s těmito formami jsou výrazněji omezeni než 

člověk s lehkou mentální retardací. Zapojení se do běžného života je pro ně složité 

a často nemožné. Komunikace s ostatními je velmi ztížena, protože většina takto 

postižených lidí si nedokáže osvojit řeč. Častým jevem je i přidružení jiných vad. 

Tito lidé jsou ve většině případu zcela odkázáni na pomoc druhých.  

 Zaměříme-li se na duchovní (vnitřní) potřeby, je faktem, že jsou ve 

vyjadřování těchto potřeb omezeni. Nejen tím, že nezvládají řeč, ale také, protože  
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jsou omezeni v pohybu. Rozumové schopnosti jsou výrazně sníženy. Lidé s tímto 

postižením projevují své potřeby podle svých možností (např. neklidem, gesty, 

výrazem v tváři atd.).   

 

 

12. Vnitřní potřeby a jak je mohou organizace naplňovat  

 

Ve své práci se zaměřuji především na naplňování spirituálních potřeb 

pomocí organizací. Lidé s mentálním postižením potřebují individuální přístup, 

který mnoho organizací nabízí díky většímu počtu zaměstnanců (např. 

v chráněných dílnách mají postižení větší oporu než v běžném zaměstnání). 

Nabízí také lepší služby, protože jsou přímo zaměřeny na potřeby lidí s mentálním 

postižením.  

 

Tito lidé se většinou pohybují v okruhu své rodiny nebo v organizacích, 

které navštěvují.                                                                                

 Činnosti organizací, které pracují s lidmi s mentálním postižením:                               

• vzdělávací (zvláštní a pomocná škola)            

• příprava na povolání        

• učení sociálním dovednostem a sebeobsluze 

• ošetřovatelská péče, rehabilitace atd. 

• chráněné dílny, zaměstnávání  

• chráněné bydlení 

• a jiné 

 

Potřeba najít smysl života a potřeba růstu (nyní jsem tyto potřeby spojila) 

Uplatnění předností. Člověk si osvojí nějakou dovednost a potřebuje 

povzbuzení k jejímu vykonávání. Mám tím na mysli přípravu na povolání.  

Chráněné dílny jsou místem, kde si takto postižený člověk může uvědomit svůj 

význam. Zjistí, že dovede vyrobit nějaký předmět (např. hrneček, tričko atd.). 

Nejen, že ho dokáže vyrobit, ale také někomu tím udělat radost.   



  

Existuje mnoho kaváren, kde mohou tito lidé pracovat. To jim dává nové 

možnosti, kontakt s lidmi. 

V chráněném bydlení se naučí samostatnosti, pocitu, že to dokáže sám. 

Zároveň však také toleranci a přijetí druhých, kteří s ním sdílí společné bydlení.  

 

Potřeba důvěry a vděčnosti 

 Vybudování vztahu mezi klientem a asistentem je pro další práci klíčové. 

Klient potřebuje mít důvěru, protože v některých činnostech je zcela závislý na 

pomoci druhé osoby. Samozřejmě záleží na každém člověku a stupni jeho 

postižení. 

 

Potřeba vztahů a potřeba lásky 

Existuje mnoho organizací pro lidi s mentálním postižením, které zřizuje 

nějaká církev. Ty kladou důraz na vzájemné vztahy mezi lidmi a také na to, co nás 

převyšuje. Můžeme to nazvat něčím, co přesahuje oblast smyslů. Lidé 

s mentálním postižením dokáží mnohem lépe vnímat to, co “je nad námi“. Vlastně 

to nedokážeme vysvětlit. Tito lidé mají sníženou rozumovou schopnost. Je to tedy 

tím, že si něco prostě neumějí zdůvodnit rozumem, protože mají tuto schopnost 

omezenou? Spousta psychologů se shoduje40 na tom, že tomu tak není. Nejsou 

tolik svazováni materiálními věcmi. Nemůžeme ovšem tvrdit, že tomu tak musí 

bezpodmínečně být u všech takto postižených jedinců. 

 

Potřeba víry a naděje 

 U této potřeby záleží především na přístupu toho, kdo pracuje s člověkem 

s mentálním postižením. Člověk s mentálním postižením často nerozumí 

symbolům a abstraktním věcem. Všechno musí být konkrétní a jasné. Proto záleží 

na tom, kdo s tímto člověkem pracuje a jak mu dokáže věci vysvětlit. Samozřejmě 

záleží na postoji člověka, který mu to vysvětluje.     
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Tito lidé se navzájem od sebe liší a záleží na osobnosti každého  jedince, 

jaké jsou jeho potřeby a jak je uspokojuje. Záleží na tom, jaké hodnoty považuje 

za důležité a jaké nikoliv. Organizace jejímiž klienty jsou lidé s mentálním 

postižením se také liší v možnostech uspokojení klientových potřeb. Opět záleží 

na jakých principech organizace postaví svoje služby a svůj cíl. Jelikož se tito lidé 

liší od sebe navzájem mnohem více než lidé bez postižení, musíme zdůraznit, že 

velmi důležitý je individuální přístup k těmto lidem. 

 

 

 

13. Úvod k praktické části 

  

V praktické části se budu zabývat přímým pozorováním projevů vnitřních 

potřeb v jedné organizaci. A také tím, jak tato organizace na tyto projevy reaguje, 

tedy jestli se snaží o jejich naplnění. 

Pozorované jevy 

 Rozhodla jsem se zaměřit na pozorování potřeby vztahů a lásky. Je to 

pro mě uchopitelné a dobře pozorovatelné. Neříkám, že je to jednoduché, ale 

mohu to popsat. Např: jak se projevuje jejich vztah k ostatním klientům a 

pracovníkům. S tím také souvisí potřeba vděčnosti. Tedy, jak se projevují svou 

vděčnost. Jestli ji vůbec umí, chtějí nebo mohou vyjádřit. Samozřejmě se mi tam 

objeví potřeba důvěry, která je spíše potřebou psychickou, ale souvisí 

s pozorovanými potřebami. Na důvěře musí být postavený každý vztah 

(partnerský, kamarádský, rodič a dítě, klient a sociální pracovník atd.)    

Nepozorované jevy 

Ve svém pozorování jsem se vůbec nevěnovala potřebě smyslu života. 

Proč? V této oblasti bych totiž mohla jen spekulovat, ale ne opřít se o konkrétní 

fakta. Stejně tak je to s potřebou víry a naděje. Nechci tím říci, že jsou méně 

důležité, ale při mé praxi, jsem je nemohla zjistit. Potřeba smyslu života, víry a 

naděje je niternou potřebou. Myslím si, že ji při pozorování při vyučování nebo 

při běžné pracovní činnosti v dílně nemůžu zachytit. Samozřejmě se může a 

s největší pravděpodobností se i při těchto činnostech projevuje. Myslím si ale, že 



  

bych k jejich popsaní potřebovala více než jen pozorování (např: dotazník, 

rozhovor s každým klientem). Dotazník jsem vypustila kvůli náročnosti. V této 

organizaci jsou především lidé se středně těžkým, těžkým až hlubokým 

mentálním postižením. Z toho důvodu jsem nepoužila ani rozhovor. Pro klienty je 

velmi těžké to nějak popsat.  

   

 

 

 

 

 

II. Praktická část 

 

14. Užité metody 

 

 V této druhé části mé práce se snažím popsat zkušenosti, které jsem 

získala v organizaci, která pracuje s lidmi s mentálním postižením.  

 Použila jsem metodu pozorování. Jsem si vědoma, že tato metoda má 

mnoho úskalí. Pozorovatel si musí zachovat objektivnost. Myslím si, že je to 

velmi těžké. Obtížné je i zpracování výsledků. Tato metoda je náročná na čas, 

protože přesně nevíme, kdy zkoumaný jev nastane. Dva druhy pozorování:  

• Nepřímé – pozorovatel využívá hotové výsledky 

pořízené někým jiným 

• Přímé – pozorovatel sám zkoumá určitý jev: a)skrytě-

pozorovaní neví, že jsou pozorováni 

                                                                              b)zjevné-

se též dělí na zúčastněné (pozorovatel se sám účastní 

procesu) a nezúčastněné (pozorovatel nevstupuje do 

procesu) 

 



  

      Já jsem použila pozorování přímé. V této organizaci jsem strávila celý 

měsíc, kde jsem se zapojovala téměř do všech činností.  

 Pro přehlednost uvedu její zaměření. Tato organizace patří mezi neziskové 

a spadá pod evangelickou církev a proto také spolupracuje s místním sborem.      

 

 

 

 

15. Charakteristika zařízení 

  

Nejprve uvedu stručnou charakteristiku tohoto zařízení. Nebudu zde 

uvádět její přesný název, ale chci spíše popsat typ této organizace.   

 

Cílová skupina klientů 

 Organizace nabízí své služby jak dětem tak i dospělým lidem. Hlavní 

cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. 

Nejčastějšími formami jsou:  střední a těžší stupeň mentálního postižení, fyzické 

nebo smyslové postižení (důsledek porušení centrální nervové soustavy-nejvíce 

DMO) dále pak je to Downův syndrom, autismus, lehká mozková dysfunkce, 

epilepsie, poruchy řeči, zraku, sluchu a různé kombinace uvedených postižení.  

 

 V tomto zařízení najdeme: 

Mateřskou školu – Tuto školku navštěvují děti postižené, ale i zdravé. Ve školce 

funguje běžný program pro děti předškolního věku (rozumová a smyslová 

výchova, výtvarné a rukodělné aktivity, zpěv, cvičení, hry, tanec, dramatická a 

řečová výchova), který je obohacen o biblické hodiny. Děti mají možnost 

využívat individuálních terapií (logopedie, rehabilitace, hydroterapie, masáže, 

muzikoterapie), jezdí do českobudějovické Arpidy na hipoterapii a plavání, 

pracují v keramické dílně, navštěvují zájmové kroužky. Každé dítě s postižením 

pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školce se také snaží o úzkou 

spolupráci s rodiči.   

  



  

Speciální škola – Je zde pomocná a zvláštní škola. Také zde existuje přípravný 

stupeň. Pro každého žáka je stanoven individuální plán podle příslušného typu a 

stupně školy, ale vždy však odpovídá individuálním potřebám dítěte. Škola 

spolupracuje s odbornými lékaři, psychology, ale také s rodiči dětí. Po ukončení 

základní školní docházky je možnost studovat na praktické škole (nejnižší stupeň 

střední školy). 

 

 

Centrum denních služeb – Centrum denních služeb poskytuje své služby klientům 

v těch oblastech, které nejsou součástí práce speciálních škol nebo chráněných 

dílen. V rámci centra denních služeb jsou zabezpečovány: výchovná mimoškolská 

činnost, ošetřovatelská péče, rehabilitace a masáže, hipoterapie, plavání, svoz 

mikrobusem, stravování, konzultace a besedy pro rodiče, nabídka literatury v 

odborné knihovně, další vzdělávání zaměstnanců, kulturní aktivity, návštěvy 

výstav, divadel a filmových představení, týdenní pobyty v přírodě, výlety, 

zájmové integrované kroužky, administrativní agenda střediska, úklid 

využívaných prostor a další služby. Velký důraz je kladen na sociální dovednosti 

a sebeobsluhu. Nyní jsou v tomto centru denních služeb nově zavedeny kurzy pro 

lidi s mentálním postižením, kteří dovršili dvaceti let a podle nového školského 

zákona již nesmí navštěvovat zvláštní školu. V těchto kurzech jsou klienti také 

vedeni k samostatnosti. Učí se znát hodnotu peněz, pomáhat si navzájem, vařit a 

vyplňovat různé formuláře, se kterými se setkávají např. na úřadě atd.  

 

Chráněné dílny – Chráněné dílny zaměstnávají lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením. V těchto dílnách se dělají výrobky z textilu, keramiky, pediku, dřeva a 

také se tu vyrábí vitráže a svíčky z včelího vosku. Pod chráněné dílny také patří 

čajovna, kde obsluhují klienti. 

Chráněné bydlení – Chráněné bydlení je pro klienty dílen přizpůsobeno tak, aby 

mohli svou domácnost vést, co možná nejsamostatněji, ale i přesto jim zde 

pomáhají asistenti. 

  

 V tomto zařízení se tedy můžeme setkat jak s dětmi, tak i s dospělými 

lidmi. Své pozorování jsem prováděla ve škole. Jelikož jsem chtěla ve svém 



  

pozorování obsáhnout větší skupinu, která je různorodá, provedla jsem své 

pozorování také u dospělých lidí s mentálním postižením v jejich zaměstnání.    

 Protože jsem zde byla na praxi, musela jsem se zapojit do všech činností 

této organizace. Moje pozorování je proto přímé a zúčastněné.  

 

 

 

16. Vlastní pozorování 

 

Sedíme ve třídě. Místnost je veliká a velmi dobře vybavená. Lavice jsou 

uspořádány do půlkruhu. Je zde i velký koberec a mnoho her. Jedna stěna je téměř 

celá prosklená a je vidět do zahrady. Celá budova je umístěna až za městem, takže 

učitelé mohou chodit s dětmi do přírody. I tato místnost je tak zařízená. Ze třídy 

lze vstoupit přímo na zahradu.  

 Ve třídě je příjemná atmosféra. Do této třídy chodí celkem 6 žáků.  Z toho 

jsou dva kluci a jedno děvče s lehkým mentálním postižením ve věku 12 let. Další 

děvče je klasifikováno stupněm těžké mentální retardace(věk asi tak 15let). 

Posledními jsou děvče a chlapec oba ve věku 12-ti let. Jejich postižení je velmi 

rozsáhlé. Jsou to děti s hlubokým mentálním postižením. Obě jsou trvale 

připoutáni na vozík a obě mají velmi rozsáhlé postižení zraku. Jedno se projevuje 

zvláštním neklidem a hlasitými výkřiky. Je téměř nemožné, aby se mohlo učit s 

ostatními spolužáky, kteří byli zařazeni do programu pomocné školy. Zde je 

problém dokonale vyřešen. Vždy je  dostatečné množství asistentů, kteří mohou 

s dětmi s hlubokým mentálním postižením pracovat. Proto odcházím  spolu 

s dětmi a další asistentkou do jiné místnosti. 

 

14.-18.5 2007  

Pracovala jsem s těmito dětmi (2 děti s hlubokým mentálním postižením) 

celý týden každé dopoledne. Jejich postižení je opravdu komplexní.  Ve stupni 

vývoje jsou tak na úrovni půlročního dítěte.41  

                                                 
41 Toto označení je dosti nepřesné a nodborné, ale chtěla jsem ho použít jen pro názornost. 



  

Práce s těmito dětmi se většinou odehrává v místnosti, kde je klid. Je zde 

možnost regulovat světlo vnikající dovnitř. Polovinu místnosti zabírá vodní 

postel. Ta umožňuje dětem velmi omezený, ale přesto samostatný pohyb. Dítě se 

ihned uklidnilo, když mohlo samo ležet na vodní posteli a zároveň cítilo dotek 

ruky.  Po uspokojení základních potřeb přichází na řadu potřeba lásky. Dokáží 

vycítit, jestli je člověk, který se o něj stará, klidný nebo nervózní. Potřebují mít 

jistotu, pocit bezpečí a lásky, protože žijí ve světě, který nemohou vnímat všemi 

smyly. Proto je pro ně dotyk ruky určující. Je-li úplný klid, můžeme pozorovat 

částečné vymizení křečovitého pohybu končetin.  Velmi užitečným nástrojem 

byla rezonanční deska, na kterou se položilo dítě a díky ní mohlo vnímat hudbu 

celým tělem (rezonance). Při úplné tmě, dětem umožňovaly různé světelné 

pomůcky, používání zbytkového zraku. Také pomocí různých masáží končetin 

jsme mohly dětem zmírňovat jejich bolest. Každý den jsme šli vždy před obědem 

v 11hod. na procházku do přírody za městem. Děti musí převléci asistenky a 

potom umístit na vozík. Po příchodu následoval oběd. Děti jsou nakrmeny vždy 

kašovitou stravou. 

 

Rozbor pozorování 

 Během pěti pracovních dní jsem pozorovala u těchto dětí, jak se u nich 

projevují vnitřní potřeby (potřeba lásky a vztahů a vděčnost). Nezachytila jsem 

žádné projevy, které by ukazovaly na duchovní (vnitřní) potřeby. Projevy, které 

jsem popisoval v pozorování: klid při doteku ruky, možnost vnímat pohyb a 

využívat funkční smysly, nemůžeme zařadit do duchovních potřeb. Je otázkou, 

jestli vůbec můžeme u takto postižených lidí mluvit o duchovních potřebách. 

Uvědomuji si, že si protiřečím v tom, že každý člověk má už od přirozenosti 

v sobě zakotveny rozměry: fyzický, psychosociální a duchovní). Zaměřím-li se na 

duchovní stránku, znamená to, jak už jsem se zmínila, že člověk se snaží žít 

v pravdě, v lásce k bližnímu a jednat čestně a spravedlivě. Z toho také vyplývají 

jeho potřeby. Vezmeme-li v úvahu, že dítě je postiženo hlubokou mentální 

retardací, můžeme u něj vůbec najít nějakou takovou  potřebu? Jeho omezení je 

velmi značné, ale protože je to především člověk, nelze tvrdit, že žádné vnitřní 

potřeby nemá.   



  

 Docházím tedy k závěru, že pokud člověk s hlubokým mentálním 

postižením nemůže projevit svoje potřeby, neznámená to, že je nemá. Ale je to 

oblast, kde nemůžeme nic určitého říci. Na základě svého pozorování nejsem 

schopná určit nebo popsat vnitřní potřeby u lidí s hlubokým mentálním 

postižením.   

 

Chráněné dílny 

Nějaký čas jsem trávila i v chráněných dílnách. Stručně popíšu jejich 

charakteristiku a pak se budu věnovat vlastnímu pozorování v dílnách při práci 

Každý je zde veden jako zaměstnanec a proto sem musí chodit pravidelně, plnit 

určité hodiny nebo si vzít volno, dovolenou atd. Pracovní doba zde není 8 hodin, 

ale je přizpůsobena klientům především podle náročnosti a také podle toho, jak 

každý dokáže udržet pozornost. Naučení se povinnosti chodit do práce a úkoly 

s tím spojené (dodržování pracovní doby, brát na sebe odpovědnost) jsou jedním 

z jejich dalších cílů, které si organizace stanovuje.  Dílny jsou navštěvovány 

většinou klienty s lehkým, eventuálně se středním mentálním postižením a 

vadami, které se k danému postižení přidružují. Komunikace s nimi proto není tak 

obtížná. Podle toho, co říkají, vyplývá, že se jim zde práce líbí a plně jim 

vyhovuje. Při práci je lidem většinou ponechána svoboda. Každý má možnost  

pracovat samostatně. Pokud je nejistý může požádat o pomoc nebo je mu 

nabídnuta. Věci, které se zde vyrábí jsou buď na objednávku nebo jdou do prodeje 

na různých trzích. Atmosféra při práci je velmi klidná. Klienti (zaměstnanci) jsou 

zapojováni i do různých dalších úkolů. Jako je např. objednávání materiálu, 

zajištění prodeje atd. To vše se skrytou a někdy i zjevnou kontrolou svých 

vedoucích. 

Pracovní den začíná vždy tímto způsobem: Všichni se schází ve veliké 

místnosti, kde uprostřed stojí veliký stůl s židlemi kolem. Je zde i malý kuchyňský 

kout, kde je možnost si něco uvařit nebo ohřát. Všichni se tedy schází u stolu u 

hrnku kávy nebo čaje a povídají si. Když jsou všichni přítomni, rozdělí se úkoly 

na celý den podle počtu lidí, kteří přicházejí do práce. Vedoucí asistenti určují, co 

by se mělo udělat a v jaké dílně má daný člověk být. To je důležité pro orientaci a 

pro nejistotu klientů. Samozřejmě, že asistenti probírají  rozvržení úkolů i 

s klienty.Vše tedy závisí na vzájemné domluvě. Asi po půl hodině se všichni 



  

rozchází na svoje pracoviště s jasně danými úkoly, které by se měly splnit během 

dne.  

 

Situace v dílnách při práci (21.5-22.5.2007) 

 
21.5 

Po ranním „rituálu“, který jsem popsala (viz výše), jdu do dílny, kde se 

dělají skleněné vitráže. Se mnou zde bude pracovat muž ve věku asi 30 let. Jeho 

postižení je klasifikováno jako hranice lehké a středně těžké mentální retardace. 

Z počátku je trochu nesmělý. Stydí se. Asistent mu říká, co se bude dělat. Dostává 

důvěru od asistenta a pověření, že mi má ukázat, co mám dělat. Vysvětluje mi 

mou práci velice rozpačitě a nesměle. Hodně se ho vyptávám, vykám mu. Všichni 

si navzájem tykají i s asistenty, po vzájemné dohodě. V práci je docela zručný. V 

úkonech, kde si nevěří, volá asistenta. I když jsem pro tento den měla být já jeho 

pomocníkem, volá raději toho, koho zná. To je pochopitelné. Po hodině práce mu 

navrhuji tykání. Musím mu to vysvětlit, aby to pochopil a byl schopen se 

rozhodnout. Můj návrh přijímá. Vše jako by se rázem změnilo. Více se mnou 

komunikuje a je schopen mi říci, co je potřeba udělat. V 10 hod. přichází další 

klient opožděně do práce. Jeho pracoviště je vedle nás, ale dělá úplně jinou práci. 

Vesele se spolu oba dva pozdraví a prohodí pár vět. Ten, jenž pracuje se mnou, 

mu radí, co má dělat, protože se ho na to ptal. Před obědem v 11hod. se nám 

nepodařil jeden výrobek. Klient stává od stolu a jde za asistentem. Ten mu 

vysvětluje jak to opravit a pomáhá mu s tím. Klient mu výslovně děkuje a usmívá 

se. V půl dvanácté se všichni začínají připravovat na oběd. Odcházejí postupně, 

jakmile jsou připraveni. Dvě klientky jsou na vozíku a potřebují pomoc na plošině 

u schodů. Ostatní klienti jim pomáhají, aniž by jim to někdo řekl. Zeptali se toho, 

kdo pomoc potřebuje a pokud souhlasí, udělají to. Na oběd chodí mezi ostatní lidi 

ve městě do veřejné jídelny. U jídla si nenuceně povídají. Po obědě hodně lidí 

odchází, já také.  

 

22.5 

Ráno při společném posezení u stolu si někteří z nich povídají už i se 

mnou. Včera jsem pro ně byla cizí, ale po společně stráveném pracovním dnu mi 



  

už někteří tykají (po vzájemné dohodě) a baví se se mnou. Opět pracuji ve stejné 

dílně. Práci už znám a pracuji se stejným klientem (zaměstnancem). Nedokáže 

celý výrobek udělat sám, proto dělám práci, kterou nezvládne. Hned na začátku 

měl nějaký problém a k mému překvapení nešel za asistentem, ale za mnou. 

S navázáním vztahu neměl problém. Včera byl trochu rozpačitý, ale dnes se chová 

jistě. Několikrát jsem mu pomohla a vždy se usmál a poděkoval.  

 

Rozbor pozorování 

 Mezi klienty vzniká i přátelský vztah. Každý z nich většinou ovládá jiný 

druh práce, a proto se doplňují. Nedokážou pracovat úplně samostatně. Někdo jim 

musí svěřit konkrétní úkol, konkrétní požadavek, který dokážou splnit. Pracuje-li 

někdo na novém výrobku, chová se roztěkaně, neustále klade vedoucímu mnoho 

otázek. Hledá jistotu, že jemu svěřený úkol dokáže splnit. Myslím si, že oporu a 

povzbuzení tady určitě nalezne. Velký důraz je kladen na vztah klienta 

s asistentem dílny. Vztah je postaven na vzájemné důvěře. Asistent nechává 

klientovi velkou samostatnost při práci, ale zároveň nabízí pomoc, když si neví 

rady. Klient ví, že může kdykoli o pomoc požádat. 

Projev vděčnosti se objevoval tehdy, pomohl li asistent klientovi. Určitě se 

vděčnost projevuje i jinak, ale já vypozorovala pouze toto.  

 U klientů s lehkým až středně těžkým mentálním postižením lze tedy 

zaznamenat projevy, týkající se vnitřních potřeb. Jejich komunikace a schopnost 

vyjadřování jsou sice částečně omezeny (obsahově chudá řeč, neschopnost 

používat abstraktní pojmenování, vlastní slovník a jiné), ale přesto jsou schopni 

vyjádřit své potřeby i neverbálně.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Závěr  

Cílem mé práce bylo popsat spirituální potřeby u lidí s mentálním 

postižením a věnovat se tomu, jak konkrétní organizace odpovídá na tyto potřeby. 

 Člověk s mentálním postižením je především člověkem se svou osobní 

charakteristikou. Jeho rozumové schopnosti jsou značně sníženy kvůli trvalému 

poškození mozku. Toto poškození mozku významně ovlivňuje celý jeho život. 

Jeho postižení se projevuje ve všech oblastech. Ve své práci jsem jsem se opírala 

o to, že člověk je od své přirozenosti určen několika rozměry. Dělení může být 

několik. V této práci jsem použila právě toto: rozměr tělesný, psychosociální a 

duchovní. Díky tomu jsem došla k závěru, že člověk s mentálním postižením 

může mít stejné duchovní potřeby jako lidé bez postižení. Záleží jen na hodnotách 

každého jedince.  

Dospěla jsem k závěru, že nedokážu udělat hranici mezi jednotlivými 

oblastmi a proto není možné, abych od sebe přesně oddělila potřeby duchovní, 

psychické a sociální. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pojem: vnitřní 

potřeby. V této práci jsem popsala tyto vnitřní potřeby: Potřeba najít smysl života, 

potřeba víry, naděje, důvěry a vděčnosti a také potřeba vztahů a lásky.  

Z mého pozorování vyplývá, že u lidí s hlubokým mentálním postižením je 

velmi těžké rozpoznat projevy vnitřních potřeb. Při svém pozorování jsem žádné 

takové projevy nezaznamenala. Může to být způsobené tím, že jsem prováděla 

pozorování pouze týden (5 pracovních dnů) a zkoumaný jev nemusel nastat nebo 

jsem ho nerozpoznala. V dílnách, kde pracují lidé s lehkým mentálním postižením 

jsem strávila několik dní. Je tam kladen důraz nejen na práci, ale i na rozvoj 

osobnosti každého klienta. Snaží se zde o to, aby vše bylo v maximální míře podle 

potřeb a přání klienta. Záleží však na podmínkách a možnostech zařízení. 
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