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Abstrakt 

NÁZEV: 

Výskyt obezity v závislosti na způsobu stravování klientek s mentálním 

postižením. 

ABSTRAKT: 

Svoji diplomovou práci jsem pojala jako studii obyvatel v pobytové péči. 

Práce je zaměřena na problematiku výskytu obezity u dvou vybraných skupin 

klientek s mentálním postižením v závislosti na jejich životním stylu a s ním 

i spojených stravovacích návyků. Ve většině nově vybudovaných zařízení tohoto 

typu mají klienti zajištěnou celodenní stravu profesionálními dodavatelskými 

službami. Tento způsob je velice výhodný pro organizace s pobytovou péčí, 

protože nemusí provozovat vývařovnu ve svém zařízení, tudíž odpadají náklady 

s tím související jako je např. zajištění personálu v třísměnném provozu či 

finančně náročné vybavení kuchyní se splněním hygienických požadavků. Nabízí 

se zde otázka, do jaké míry je tento typ stravování výhodný pro samotné klientky, 

které dováženou stravu musí konzumovat celý život. Cílem mé práce bylo tedy 

zmapovat způsob stravování, stravovací návyky a celkový životní styl klientek 

domova pro osoby se zdravotním postižením a pokusit se odhalit příčiny výskytu 

obezity, kterou velká část klientek trpí. 

' v r 

KLICOVA SLOVA-
životní styl, stravování, obezita, mentální postižení, 

pobytová péče 



Abstract 

TITLE: 

The occurrence of obesity in dependence on way of feeding of clients 

with mental handicap. 

SUMMARY: 

I conceived my dissertation as a study of inhabitants in institutional care. 

This study is aimed at problems of occurrence of obesity of two selected groups of 

clients with mental handicap in dependence on their lifestyle and feeding habits. 

In most of new built social settlements of this type clients are provided with all 

-day food by professional caterer services. This way is very convenient for 

organizations with institutional care, because they don't have to carry on a kitchen 

in their settlement. So, related costs like assurance of staff in three-shift operation, 

expensive equipment of the kitchen or compliance to sanitary codes, are saved. 

Here we can ask a question: to what degree is this type of feeding positive for the 

client who must consume imported food for the whole lifetime? The aim of my 

dissertation was to depict the way of feeding, consuming habits and general 

lifestyle of clients of home for men with handicap and to try to find out the 

reasons why most of the clients suffer from obesity. 

i lifestyle, feeding, obesity, mental handicap, institutional care 
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Úvod 

Svoji diplomovou práci jsem zaměřila na zdravý životní styl a výživu určité 

skupiny obyvatelstva, která do jisté míry nemůže rozhodovat o své výživě, svých 

stravovacích návycích. Jedná se o skupinu lidí, která žije mezi námi, ale jejich 

tělesné, mentální či kombinované postižení jim nedovoluje žít samostatným 

plnohodnotným životem. Jsou odkázáni na pomoc druhých. Skupina, kterou jsem 

si vybrala pro svoji práci, žije v pobytových službách sociální péče. Jedná se 

o domov pro osoby (ženy) se zdravotním postižením. Zajímalo mě, jaké možnosti, 

co se týče stravování, mají lidé právě v těchto domovech. 

Už když jsem zde pracovala jako brigádnice, uvědomovala jsem si, jakou 

volnost při výběru jídla mám já a jakou volnost mají samotné klientky domova. 

Ony, když mají na něco chuť (např. na knedlo - vepřo - zelo), jsou zcela 

odzbrojeny od možnosti připravit si nebo nějakým jiným způsobem zajistit 

vytoužené jídlo. Zatímco my si jídlo připravíme doma nebo zajistíme jiným 

způsobem (např. zajdeme si na jídlo do restaurace), klientky musí čekat, zda jejich 

oblíbené jídlo bude vůbec zařazeno do jídelníčku. Samy nejsou schopny si jídlo 

připravit, tudíž jsou odkázány na dováženou stravu, která je podávána dle denního 

harmonogramu. 

Zajímavé pro mě bylo i poznání, jak důležité a možná i nejdůležitější 

postavení má jídlo v jejich životě. Dá se říci, že všechny klientky velice rády jedí, 

na jídlo se těší a jedou - li např. na výlet, mají nejsilnější zážitek z podávaného 
jídla a pití. 

Při pobytu mezi těmito lidmi mě také zaujalo, kolik z nich trpí nadváhou, 

třebaže jídelníček se mi zdál pestrý bez nedostatku ovoce a zeleniny. A to byl 

impuls, který mě nasměroval, v jakém duchu bude vedena moje práce. Znamená 

to tedy, že jsem se začala podrobněji zajímat o životní styl klientek, jejich 

stravovací návyky a snažila se najít příčiny výskytu obezity. Výsledky mého 
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výzkumného šetření jsou obsahem praktické části diplomové práce. Výzkumné 

šetření bylo provedeno v Domově Dědina v Opočně. 

Teoretickou část jsem rozdělila do čtyř částí. První část je věnována výživě, 

jejímu vlivu na vývoj, zdraví a psychiku jedince. Následuje blok vymezený 

poruchám příjmu potravy, jejich příčinám a léčbě. Kapitolu uzavírají výživová 

doporučení. Druhá část mapuje problematiku mentálního postižení, jeho příčiny 

vzniku, používané názvosloví. Klasifikace mentální retardace přináší kromě 

tradičního pojetí i členění do tří modelů, které upřednostňuje pozitivní 

diagnostiku. Další kapitola se zabývá pohybovou aktivitou osob s mentálním 

postižením. Závěrečný bod druhé části zmiňuje systém vzdělávání dětí s mentální 

retardací. Třetí část popisuje historický vývoj péče o osoby s postižením až po 

současnost. Náplní čtvrté části je sonda do zkoumané organizace Domova Dědiny 

v Opočně - domova pro osoby se zdravotním postižením. 
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1 Výživa a zdraví 

Výživa je jedním z nej důležitějších činitelů vnějšího prostředí, kteří 

ovlivňují vývoj a zdraví člověka. Je nedílnou součástí celkového životního stylu 

a ve svých důsledcích může zasahovat do všech oblastí lidského života. 

(MARÁDOVÁ, 2005) 

Tělesná a duševní zdatnost lidského organismu je z velké části ovlivňována 

skladbou přijímané potravy. Potrava poskytuje organismu látky nezbytné pro 

stavbu nových tkání, pro náhradu opotřebovaných tkání, látky zajišťující správnou 

funkci organismu. Je důležitým zdrojem energie pro tvorbu tepla a pro veškeré 

životní pochody. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Evropská rada pro informace o potravinách definuje výživu jako „vědu 

o vztahu potravin a zdraví. Vyvinula se na základě zájmu o nemoci způsobené 

nedostatkem některých živin, jako jsou kurděje (nedostatek vitaminu C) nebo 

o mnohem složitější podmínky vzniku chorob srdce, cukrovky a osteoporosy. 

Současný zájem o výživu je založen na nové definici zdraví jako „prevence 

nemocí", kde výživa má klíčovou úlohu", ('http://www.cufic.org/article/cs/health-

lifcstvle/hcalthv-eatina/artid/nutrition-l/) 

1.1 Vliv výživy na vvvoi a zdraví člověka 

Látky, které organismus přijímá po celý život prostřednictvím tuhé 

a tekuté potravy působí na vývoj, růst a funkce orgánů a tělesných systémů. Vliv 

výživy na vývoj jedince je prokázán již před jeho narozením. Látky přenášející 

dědičné vlastnosti (geny) mohou být ovlivněny v potravě obsaženými 

mutagenními látkami tak, že způsobené změny genetického kódu se natrvalo 

přenášejí na potomstvo. Proces oplodnění může být ovlivněn v potravě 

přítomnými gamóny a termóny, což jsou oplodňovací látky vylučované samčími 

a samičími pohlavními buňkami, které usměrňují jejich pohyb a usnadňují setkání 
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pohlavních buněk a tím i oplození. Vyskytují se u živočichů i u některých rostlin 

- u řas a plísní. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Zdravý vývoj zárodku a plodu v děloze závisí přímo na výživě matky. 

Přísun základních živin by měl odpovídat zvýšeným nárokům organismu 

v těhotenství. Nedostatek potřebných látek, jako jsou například minerální látky 

a vitamíny, může vést к vážným poruchám v nitroděložním vývoji. Přítomnost 

určitých cizorodých látek neboli teratogenů, které zasahují svými účinky do genů 

během vývoje embrya, způsobuje vznik malformací (vrozená vývojová úchylka 

tvaru) u narozených dětí. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Výživa kojence od narození ovlivňuje nejen jeho zdravotní stav, ale i jeho 

vývoj a růst do dospělosti. Nevhodné složení výživy kojence může způsobit 

opožďování tělesného a duševního vývoje. Nežádoucí nadbytek sodíku podávaný 

v kojenecké stravě se až ve stáří může negativně projevit zvýšeným krevním 

tlakem. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dětský organismus je při svém vývoji velice citlivý na poruchy ve výživě. 

Po stravě s nadbytkem rafinovaného cukru a tuků jsou děti obézní, málo odolné, 

projevuje se u nich zvýšená kazivost zubů. Základní význam pro dítě má přívod 

plnohodnotných bílkovin, vitamínů a minerálních látek. (MARÁDOVA, 2005) 

I v dospělosti je výživa zdrojem pro život nepostradatelných látek a slouží 

také jako zdroj energie. Vhodnou výživou lze posílit obranyschopnost organismu 

proti škodlivinám prostředí, bojovat proti tzv. civilizačním chorobám (obezitě, 

ateroskleróze, hypertenzi, kazivosti zubů, nádorovým onemocněním i nervovým 

poruchám). (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dle FRAŇKOVÉ (1996) výživa organismu poskytuje: 

' Stavební materiál: látky nezbytné pro budování organismu, pro obnovu 

buněk a tkání. 

• Látky nutné pro činnost organismu, jednotlivých orgánů jako je například 

srdce, játra, ledviny, jednotlivých systémů - nervového, hormonálního, 

imunitního. Jedná se o činnost na úrovni fyziologických pochodů 
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(metabolické procesy) i na úrovni psychické včetně zabezpečení činnosti 

senzorických systémů. 

• Výživa představuje stálý zdroj energie, která je nutná pro realizaci 

metabolických dějů, mechanické činností svalů i centrální nervové 

soustavy. 

• Výživa je také zdrojem tepla, pomáhá regulovat tělesnou teplotu, 

zajišťovat stálost vnitřního prostředí. 

• Nevyužitá potrava je ukládána ve formě rezerv pro pozdější mobilizaci 

v případě potřeby. (FRAŇKOVÁ, 1996) 

1.2 Některé pojmy používané v oblasti výživy 

MARADOVÁ vymezuje tyto základní pojmy v oboru výživy 

a stravování: potrava, poživatiny, potraviny, pochutiny, strava, jídlo, pokrm. 

».Potrava: Vše, co slouží к výživě organismu. Lidskou potravou jsou 

poživatiny tj. všechno, co člověk požívá ústy za účelem plnění funkce výživy. 

Poživatiny lze dělit na: 

• Potraviny - poživatiny, které mají podstatnou výživovou hodnotu danou 

mimo jiné energetickou výtěžností. (MARÁDOVÁ, 2005, s. 15) 

• Pochutiny - výživovou hodnotu téměř nemají. Neposkytují organismu 

energii, avšak obvykle se vyznačují charakteristickou výraznou chutí 

a vůní a působí příznivě na produkci trávicích šťáv. Pochutiny, které 

obsahují látky působící povzbudivě na nervovou soustavu, jsou 

označovány jako pochutiny povzbudivé." (MARÁDOVÁ, 2005, s. 15) 

Jako samostatnou skupinu poživatin někteří z autorů uvádějí nápoje, což jsou 

poživatelné tekutiny s občerstvujícím účinkem. Ovšem nápoje jako je například 

mléko, tekuté mléčné výrobky, kakao, tekuté ovocné výrobky, mají výživovou 

hodnotu. Tudíž je řadíme mezi potraviny. (MARÁDOVÁ, 2005) 

FRANKOVÁ definuje potravu takto: „Potrava představuje soubor živin 

a látek, kterých může organismus využít. Jedná se buď o přírodní produkty, nebo 

specifickým způsobem modifikované (upravované) složky. Potrava musí 
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poskytovat využitelné látky, může však obsahovat i látky nestravitelné a přesto 

důležité ve výživě (celulóza), dále aditiva, doplňky, které zvyšují chuťové 

vlastnosti, zdůrazňují senzorické kvality (kořen, barviva), nebo zvyšují trvanlivost 

(konzervační látky). Potrava však může také obsahovat příměsi, které ji 

znehodnocují, nebo narušují její využití. Mohou to být látky anorganické, 

například těžké kovy (olovo) nebo látky organického původu (polychlorované 

bifenyly). Z nabídky trhu získáváme potravu jako potraviny, poživatiny, 

komerčně upravené jednoduché nebo kombinované potravní zdroje. Jejich 

kvantitativní i kvalitativní vlastnosti a variabilita je dána také technologickými 

postupy. Výroba je přizpůsobuje zvyklostem spotřebitele." (FRAŇKOVA, 1996, 

s. 13) 

„Strava: Potrava upravená určitým způsobem a dodávaná po určitou dobu. 

Stravou zároveň rozumíme realizaci výživy člověka určitým konkrétním 

způsobem. Strava má zajišťovat: 

• optimální růst, 

• maximální fyzickou a psychickou výkonnost, 

• maximální obranyschopnost organismu proti vnějším a vnitřním 

škodlivým činitelům, 

• maximální schopnost redukce, 

• zamezení nežádoucím projevům předčasného stárnutí." (MARADOVA, 

2005, s. 15) 

„Jídlo: Strava rozdělená na jednotlivé dávky a podávaná v určitou dobu. 

Rozeznáváme jídla hlavní a vedlejší. U nás je obvyklé rozdělení jídel na snídani, 

přesnídávku, oběd, svačinu, večeři a výjimečně ještě druhou večeři. Jídla sestávají 

z jednotlivých pokrmů. Pokrmem označujeme potraviny kulinárně (kuchyňsky) 

upravené к přímému požívání." (MARÁDOVÁ, 2005, s. 15) 

FRAŇKOVÁ vymezuje pojem jídlo takto: „Mluvíme o ranním jídle či 

snídani, poledním jídle nebo obědu. Jedná se tedy o potravu, rozdělenou do 

určitých dávek, pojídaných ve více či méně přesně určeném časovém úseku. Další 

vlastností jídla je to, že je tvoří různé poživatiny, záměrně vybírané z nabídky 
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trhu. Bývají upravovány mechanicky: krájením, řezáním, sekáním, šleháním, 

třením, rozmělňováním v mixéru, tepelně: vařením, dušením, smažením, pečením, 

grilováním. Jednotlivé komponenty bývají kombinovány: tuk spolu s cukry, různé 

druhy zeleniny, ovoce apod. Dostupné potraviny lze upravovat do jídel 

v nekonečném množství kombinací, jak o tom svědčí nepřeberná kvanta 

kuchařských knih. Kromě dostupnosti potravních zdrojů se v pokrmech uplatňují 

znalosti, zkušenosti, tradice, ekonomická situace i zdravotní hlediska." 

(FRAŇKOVÁ, 1996, s. 14) 

FRAŇKOVÁ zahrnuje mezi základní pojmy používané v oblasti výživy 

ještě tyto pojmy: 

„Výživa: Chápeme ji jako obecný pojem, pod kterým rozumíme souhrn 

látek (živin), nezbytných pro stavbu organismu a činnost jednotlivých buněk, 

orgánů, systémů. Tyto látky se dostávají do organismu zvenčí, potravou v tuhé 

nebo tekuté formě. Jsou více či méně složitou metabolickou cestou měněny tak, 

aby jich mohl organismus efektivně využít pro okamžitou potřebu, nebo je uložit 

ve formě rezervy pro pozdější využití. Některé z těchto látek se mohou rovněž 

uplatňovat v zabezpečení ochrany (imunity) před některými negativními zevními 

vlivy, pomáhají zajišťovat přežití a reprodukci jedince." (FRANKOVA, 1996, 

s. 13) 

„Dieta: Jídla, záměrně komponovaná co do složení či kvantity, někdy 

upravovaná speciálními technologiemi. Výběr jednotlivých složek jídel se děje 

podle určitých pravidel a záměrů, např. dieta neslaná, diabetická, redukční. Kromě 

selekce látek lze dietu sestavit podle energetických (kalorických) požadavků. 

Dieta sportovce nebo horníka bude energeticky bohatší ve srovnání s dietou lidí se 

sedavým zaměstnáním nebo málo se pohybujících pacientů. V dietních režimech 

by měly být respektovány také věkové faktory. Termín „dieta" je nejčastěji 

spojován se zdravotním hlediskem, avšak používáme jej i tehdy, chceme-li 

charakterizovat určitou specifičnost nebo ustálenosti stravy jedinců, skupin apod. 

Tak hovoříme o dietě, dietních zvycích a zvyklostech rodiny, věkové skupiny, 

apod." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 14) 
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„Hlad: Hlad je velmi důležitým fyziologickým a psychologickým faktorem. 

Nesčetné pokusné studie se zabývají projevy i mechanismy tohoto životně 

důležitého děje. Hlad má složku biologickou a psychologickou, především je 

subjektivním pocitem, který může, ale nemusí doprovázet (signalizovat) 

nedostatek živin, použitelných pro zabezpečení životně nezbytných pochodů 

v organismu. Je pociťován většinou nepříjemně, stává se podnětem pro 

vyhledávání potravy. Za fyziologických poměrů dochází po požití potravy 

u zdravého jedince к pocitu úlevy." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 14) 

„Apetit fchuťh Podle Fábryho (1974) se jedná o komplex pocitů do jisté 

míry příjemných, nebo alespoň ne nepříjemných, kterými si jedinec uvědomuje 

žádost, touho po potravě. Apetit může být také specifický: chuť na sladké, na 

čokoládu, na kávu, na určitý druh potravin. U zvířat byl pokusně prokázán 

„specifický apetit" na některé živiny nebo vitamíny." (FRAŇKOVA, 1996, 

s. 14-15) 

„Nasycení, svtost: Je to jednak fyziologický stav, к němuž dochází po 

přijetí určitého množství živin, jednak soubor pocitů, jež odeznívají po přijaté 

potravě." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Hyperfagie: Dlouhodobější spontánní příjem potravy v takovém množství, 

které výrazně přesahuje fyziologické potřeby, ale také nadměrné nutkání 

a uvědomování si touhy po jídle. V patologické formě se vyskytuje 

u bulimie." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Afagie: Úplné zastavení spontánního příjmu potravy. Může doprovázet 

různé patologické stavy." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Anorexie: Chybění apetitu nebo pocitu hladu při současné potřebě energie 

a živin. Anorexie může být krátkodobá a může mít i bezprostřední psychologické 

příčiny. Dítě, které si hraje, nemá chuť na jídlo, člověk při zajímavé práci si 

neuvědomuje hlad, na všechno zapomene, „nemá čas" na jídlo. Z fyziologických 

příčin to mohou být různé choroby (infekce, stavy po operaci), požívání některých 

léků (antibiotik). V dlouhodobé, patologické formě se hovoří o mentální 
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anorexii, která může vést až к úplnému vyčerpání rezerv organismu." 

(FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Deprivace (deficience): Důsledek nedostatku vhodných energetických 

zdrojů (energetická deprivace nebo deficience). Příjem potravy nestačí krýt 

fyziologické potřeby, výdej převyšuje nad příjem. Specifické deprivace se mohou 

týkat jenom jedné živiny nebo látky (proteinová, vitamínová). Důsledkem trvalé 

deprivace je pokles hmotnosti a různé poruchy činnosti organismu nebo některých 

systémů či funkcí." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Deplece: vyčerpání energetických či jiných rezerv organismu." 

(FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Replece: náhrada vyčerpaných rezerv." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

„Potravní chování: Zahrnuje soubor aktivit od aktivního vyhledávání 

potravních zdrojů až po požití potravy." (FRAŇKOVÁ, 1996, s. 15) 

1.3 Význam potravního chování a působení výživy na 

psychiku 

Člověk si sám utváří svoji nutriční situaci. Využívá pracovní činnosti 

a mění přírodní zdroje. Jestliže má možnost, volí si skladbu svého jídelníčku. 

Prostřednictvím potravy navazuje a upevňuje sociální vazby. Jídlem uspokojuje 

své nutriční a emoční potřeby. Jídlem může obohacovat či ochuzovat svůj duševní 

život. Chování jedince má vysoce aktivní povahu, ovlivňuje jak duševní, tak 

i fyzické zdraví. (FRAŇKOVÁ, 1996) 

1.4 Poruchy příimu potravy a potravního chování 

V posledních letech poruch příjmu potravy dramatický přibývá. Představují 

závažný psychologický i lékařský problém zejména u mladých dívek 

a dospívajících žen. V průběhu onemocnění, které může být dlouhodobé, se mění 

vztah к jídlu, potravní chování, ale i osobnost a sociální život. Poruchy příjmu 

potravy jsou často spojovány do souvislostí s životním stylem a hodnotovou 

orientací jedince. (FRAŇKOVÁ, 1996) 
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1.4.1 Příčiny poruch vyživv a příjmu potravy 

К poruchám potravního chování a příjmu potravy může dojít při 

nedostatečné výživě, při nesprávném poměru důležitých složek diety, nebo při 

nadměrném přívodu živin. Poruchy výživy lze členit do dvou základních 

kategorií: 

a) Poruchy, které vznikají v důsledku organických chorob nebo vznikají 

z vnějších příčin (z nedostatku potravních zdrojů). Vnější příčiny 

nemůže člověk příliš ovlivnit. 

b) Poruchy psychogenní. Porucha se jeví buď jako součást chorobného 

psychického stavu, nebo jako příčina odchylek v potravním chování. 

Obě kategorie jsou vzájemně úzce propojeny. (FRANKOVA; 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Poruchy výživy mají dopad jak na psychiku zdravého, normálního jedince, 

tak i na tělesně či duševně nemocného člověka. Důležitý je i přístup 

z ontogenetického hlediska ke všem poruchám. Odlišné reakce může vyvolat 

nevhodná výživa u vyvíjejícího se organismu, u dospělého člověka nebo u starších 

osob. (FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Některé organické příčiny poruch příjmu potravy: 

• Trávicí a zažívací potíže, alergie na některé potraviny. 

• Anatomické defekty smyslových orgánů, které způsobují ztrátu čichu, 

chuti. 

• Endokrinní poruchy - např. při onemocnění štítné žlázy. 

• Metabolické poruchy. 

• Horečnatá onemocnění. 

• Choroby, při kterých je dočasně omezen pohyb. 

• Pooperační stavy. 

• Užívaní některých farmak, např. během léčby antibiotiky, během 

chemoterapie je časté nechutenství. (FRAŇKOVA; 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 
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1.4.2 Poruchy příjmu potravy při nedostatečném krytí 

energetických potřeb 

A) MENTÁLNÍ ANOREXIE 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným 

snižováním tělesné hmotnosti. Pacienti neodmítají jídlo proto, že by neměli chuť, 

ale proto, že jíst nechtějí. Chuť к jídlu se většinou neztratí, jenom je vědomě 

potlačována. Averze к jídlu je projevem narušeného a nesmiřitelného postoje 

к vnímání vlastního těla, к tělesné hmotnosti, proporcím a tloušťce. (KRCH; 

MARÁDOVÁ, 2003) 

Základní diagnostická kritéria mentální anorexie podle KRCHA 

a MARÁDOVÉ: 

• Tělesná hmotnost klesá více než 15 % pod odpovídající normu nebo BMI 

(Body Mass Index) je 17,5 a nižší. Nemusí však platit u dětí v pubertě, 

které během růstu nesplňují očekávaný hmotnostní přírůstek. 

• Snížení tělesné hmotnosti si způsobuje nemocný sám. Vyhýbá se 

pokrmům, „po kterých se tloustne", nebo nadměrně cvičí, navozeně 

zvrací, užívá projímadla (laxativa), látky, které potlačují chuť kjídlu 

(anorektika) či látky, které zvyšují vylučování moči a odvodňují 

organismus, tzv. diuretika. 

• Neustále přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle. 

Obávají se dalšího tloustnutí a to vede jedince ke stanovení si velmi 

nízkého hmotnostního prahu. 

• Téměř vždy se objeví poruchy menstruačního cyklu u žen, pokud 

neužívají náhradní hormonální léčbu. 

• Pubertální projevy jsou opožděny nebo dokonce zastaveny, v případě, že 

je začátek onemocnění před pubertou. Dochází к zástavě růstu, dívkám se 

nevyvíjejí prsa a nedostaví se první menstruace (primární amenoree). 

U hochů zůstávají dětské genitálie. Po uzdravení dochází většinou obvykle 
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к normálnímu dokončení puberty, pouze první menstruace u dívek je 

opožděna. (KRCH; MARÁDOVÁ, 2003) 

B) MENTÁLNÍ BULIMIE 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná nezadržitelnou touhou hltat 

nadměrné množství potravy následována hladovkami, nadměrným užíváním 

projímadel nebo zvracením. Bulimičky taktéž trpí chorobným strachem 

z tloušťky, neustále se jídlem zabývají. Pro bulimické přejídání je příznačný pocit 

ztráty kontroly nad jídlem, více než zkonzumované množství potravy. Nemocní 

snědli jen o něco víc, než chtěli nebo než byli zvyklí jíst. Subjektivní pocit ztráty 

kontroly nad jídlem je proto daleko významnějším znakem přejedení než 

zkonzumované množství jídla. Přehnaná nebo extrémní kontrola tělesné 

hmotnosti zahrnuje i střídavé období hladovění. (KRCH; MARÁDOVÁ, 2003) 

Základní diagnostická kritéria mentální anorexie podle KRCHA 
a MARÁDOVÉ: 

" Přibližně dvakrát týdně v průběhu tří měsíců dochází к opakovaným 

epizodám přejídání, při kterých je v krátkém čase konzumováno velké 

nebo subjektivně velké množství jídla. 

• Neodolatelná touha po jídle a neustálé zabývání se jídlem. 

• Snaha potlačit „výkrmný" účinek jídla vyprovokovaným zvracením, 

zneužíváním projímadel, střídáním období hladovění, užíváním různých 

léků, diabetici se mohou snažit vynechávat léčbu inzulínem. 

• Obava ztloustnutí a neustálý pocit tloušťky. Bulimii často předchází 

období anorexie nebo období intenzivnějšího omezování se v jídle. 

(KRCH; MARÁDOVÁ, 2003) 

U bulimie se nevyskytuje závažnější úbytek tělesné hmotnosti, jako je tomu 

u anorexie. Pokud ale BMI starších pacientů je nižší než 17,5, hovoříme 

o bulimické (purgativní) formě mentální anorexie. Přejídání, nutkání se přejíst 

a pocity ztráty kontroly nad jídlem se mohou objevovat u některých duševních 
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poruch jako je např. oligofrenie, deprese, mánie, alkoholismus. (KRCH; 

MARÁDOVÁ, 2003) 

VLIVY HLADU, DÉLETRVAJÍCÍHO HLADOVĚNÍ NA 

PSYCHIKU 

Hladovění je důsledkem trvalého nedostatku potravy. Pokud hladovění trvá 

delší dobu, navozuje stav podvýživy s řadou adaptivních a maladaptivních 

(nepřizpůsobivých, sociálně nežádoucích) změn v organismu a psychice. 

• Zpočátku se mění chuť к jídlu, zlepšuje se výrazně sluch, klesá schopnost 

nočního vidění (jako důsledek karence vitamínu A), ale zlepšuje se 

barevné vidění a ostrost. 

• Pokračující hladovění způsobuje nepříjemné pocity, pachuť na jazyku, 

tupost až bolesti hlavy. Pocit hladu během několika dnů zmizí. Zásoby 

glukózy jsou vyčerpány velice brzy, jelikož tělo nemá její větší zásobu. 

Aktivní tělesná hmota klesá, tukové zásoby jsou odbourávány, vrstva 

podkožního tuku se snižuje, až postupně vymizí. Člověk asi po třech 

dnech začne trávit vlastní bílkoviny. Při úplném hladovění přestává kolísat 

hladina krevního cukru a po několika dnech se ustálí na 2,2 mmol/1. 

Srdeční frekvence klesá a snižuje se tělesná teplota. Nejdéle je chráněn 

mozek a srdce. 

' Jsou-li к dispozici tekutiny, lze bez jídla vydržet 60 až 70 dní. Duševně 

nemocní vydrží hladovět podstatně delší dobu. 

• Dochází ke změně prožívání, vztahu ke společnosti, okolí, objevují se 

halucinace. Na počátku hladovění je typický altruismus (postoje a jednání, 

které sledují prospěch druhého člověka), společná snaha zajisti potravu. 

Pomáhají si příbuzní, sousedé. Postupně se však začínají rozpadat 

společenské vazby na okruh rodiny a nakonec se každý stará sám o sebe 

a o vlastní přežití. 
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• Mění se, spíše až mizí i etické normy společnosti. V extrémních případech 

se můžeme setkat i s kanibalismem. (FRAŇKOVA; DVOŘÁKOVÁ 

-JANŮ, 2003) 

JAK SE STRAVOVAT PŘI MENTÁLNÍ ANOREXII A BULIMII 

- ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 

• Jídelníček by měl být pestrý a vyvážený. 

Pestrou a vyváženou stravou můžeme svému tělu dodat všechny potřebné 

látky. Některé potraviny jako ovoce, zeleninu, obiloviny a mléčné výrobky 

potřebujeme každý den. Maso všeho druhu je také pro zdravou výživu důležité, 

i když není nutné v každodenním jídelníčku. Při výběru potravin by neměly 

existovat povolené a zakázané potraviny. Jde pouze o to, čeho jíme více a čeho 

méně. Nevyváženým a stereotypním jídelníčkem tělu nezajistíme příjem všech 

důležitých látek. Narůstá tím také náš pocit nepohody z jídla. Zvýšená kontrola 

pak často vede k anorektickému snižování tělesné hmotnosti, к rozvoji 

a udržování záchvatů přejídání a případně zvracení u bulimie. 

(http://www.pppinfo.cz/stravovani info.asp) 

• Jíst bychom měli pravidelně 

Je omyl domnívat se, že pokud budeme jíst pravidelně, optimálně pětkrát 

denně, budeme vždy přibírat na váze. Pravdou je, že takto dovolíme svému tělu 

naučit dobře hospodařit s přijatou potravou. Pokud budeme jíst přiměřeně svému 

věku a své denní aktivitě, budeme se cítit dobře a na váze se to neprojeví. 

V případě, že mluvíme o jídelníčku pro lidi trpící mentální anorexií, tak zde je 

podstatný výběr porcí a jejich velikost. Vynecháváním jídel přes den, snídaně, 

oběda, večeře, nevhodně působíme na svůj metabolismus. 1 když nemusíme vždy 

cítit pocit hladu, tělo strádá a dochází к fyzickým i duševním potížím. Zvyšuje se 

únava a podrážděnost. Výrazně se pak zvyšuje riziko přejídání. 

(httn://www.pppinfo.cz/stravovani info.asp) 
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VÝSKYT MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE 

Mentální anorexie i bulimie jsou onemocněním, která jsou desetkrát až 

dvacetkrát častější u dívek než chlapců. V České republice mentální bulimií trpí 

přibližně každá dvacátá dospívající dívka (4 až 6 %), mentální anorexie postihuje 

necelé 1 % mladých děvčat. Bulimie je tedy méně častá než mentální anorexie. 

Pokud někdo v rodině např. matka nebo sestra trpí poruchou příjmu potravy, 

zvyšuje se tak riziko vzniku anorexie nebo bulimie u ostatních žen v rodině. Obě 

poruchy se často rozvíjejí pomalu a nenápadně, ztrácí se v nevhodných 

stravovacích návycích vrstevníků a členů rodiny. Mentální anorexie se objevuje 

nejčastěji ve věku třinácti až dvaceti let, mentální bulimie obvykle mezi šestnácti 

až pětadvaceti lety. Ale i s častějším a pozdějším počátkem poruchy je možné se 

setkat. (KRCH; MARÁDOVÁ, 2003) 

Skupina nemocných je velmi různorodá a různorodý je i průběh poruchy. 

Úspěšnost léčby poruch příjmu potravy je relativně vysoká, ale i tak patří tyto 

poruchy к nebezpečným poruchám v dospívání se závažnými důsledky pro život 

nemocného. Podle různých studií se úmrtnost u mentální anorexie pohybuje 

v rozmezí 2 až 8 %, u mentální bulimie je udávána úmrtnost 0 až 2 %. Téměř dvě 

třetiny děvčat s bulimií se zcela vyléčí a v průměru 50 % děvčat s anorexií. 

U necelých 20 % anorektiček byl zjištěn v průběhu let chronický průběh, který je 

často spojován se sociální izolací a pracovní invalidizací nemocného. Především 

pro bulimičky, velké nebezpečí v průběhu onemocnění představují alkohol 
a drogy. (KRCH; MARÁDOVÁ, 2003) 

1.4.3 Poruchy v důsledku nadměrného energetického příjmu 

A) ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ 

Záchvatovité přejídání je někdy zařazováno také mezi poruchy příjmu 

potravy. Jedná se o déle trvající (nejméně dvakrát týdně) nekontrolovatelnou 

konzumaci velkého množství potravin bez hladovek a kompenzačního chování, 

bez zvracení a laxativ. Nemocní ztrácí kontrolu nad jídlem. Přejídají se díky 
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nutkání vzbuzeného obvykle přítomností jídla, určitou situací nebo nějakými 

vnitřními impulzy (pocit stresu, napětí apod.) nikoli však z pocitu hladu. 

Zdravotním důsledkem je především nadváha až obezita, s kterou jsou úzce 

spojeny problémy jako cukrovka, problém s pohyblivostí, nemoci srdce a cév, 

vysoký krevní tlak. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

B) OBEZITA 

Obezitou rozumíme nadměrné ukládání tělesného tuku, obvykle spojené se 

vzestupem hmotnosti nad tzv. normální váhu (vysvětlení viz níže). Nadměrný 

příjem potravy dlouhodobě přesahuje energetické potřeby organismu. Obezita 

není jen hromadění tuku vznikající z přejídání. Podstatou obezity je porucha nebo 

vyčerpání regulačních metabolických mechanismů. (MARADOVA, 2005) 

FRAŇKOVÁ a DVOŘÁKOVÁ-JANŮ (2003, s. 201) definují obezitu dle 

V. Hainera (1996) ,jako chorobu, která vzniká v důsledku pozitivní energetické 

bilance, energetický příjem je větší než energetický výdej a nadbytečná energie se 

ukládá do tukové tkáně". (FRAŇKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003, s. 201) 

Obezita představuje jeden z největších zdravotních a nutričních problémů 

průmyslově vyspělých společností. Ve většině zemí západní Evropy a v některých 

zemích Ameriky počet nemocných obezitou к celkovému počtu jedinců 

v populaci představuje 10 až 25 %. Mnohem horší situace je ve východní Evropě, 

kde se obezita vyskytuje u 40 % žen, tak jako ve státech Středozemí a u žen černé 

pleti v USA. V poslední době je ovšem největší prevalence mezi americkými 

Indiány i Američany hispánského původu. Nejvyšších hodnot dosahuje 

v Melanézii, Mikronézii a Polynézii. Tato populace je vybavena tzv. šetřícími 

geny, díky kterým se obezita vyvíjí v podmínkách dostatku stravy a nedostatku 

pohybu obzvláště rychle. Dnes se obezita nevyhýbá ani Číně, Thajsku nebo 

Brazílii, zemím, kde se v minulosti prakticky nevyskytovala. 

(http://\vww.fzv.cz/wcb/fzv-poskvtuic/tiskovc-meterialy/uniceť/adramora) 

Česká republika má podle nejnovější reprezentativní studie nadměrnou 

hmotnost 52 % dospělé populace, z toho 35 % představuje kategorie nadváhy 
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a 17 % obézních. Výskyt obezity vykazuje rostoucí trend. Oproti roku 2000 

vzrostl počet lidí s nadváhou o 3 %. (http://www.fzv.cz/web/fzv-

poskvtuic/tiskovc-mctcrialy/unicef/adramora) 

Také v dětské populaci se obezita stává celosvětovým problémem 

a zasahuje už i země, kde se donedávna vůbec nevyskytovala. Například 

ve Španělsku je v současné době 30 % obézních dětí. Začíná se vyskytovat v čím 

dál tím mladším věku. Spousta předškolních dětí váží více než dvojnásobek své 

normální váhy pro danou věkovou kategorii a u školních dětí přibývá dětí, kteřé 

váží více než 100 kg. (http://www.fzv.cz/wcb/fzv-noskytuie/tiskove-

meterialy/unieef/adramora) 

V České republice trpí nadváhou každé páté dítě ve věku od 6 do 12 let. 

10 % dětí v tomto věku je obézních, dalších 10 % má nadváhu. O něco málo lépe 

jsou na tom děti ve věku 13 až 17 let. 5 % jich je obézních a 6 % má nadváhu. 

Naopak nejvíce obézní dětí najdeme ve věku kolem 7 let (18 %), kterým se 

s nástupem do školy mění životní styl. (http://www.fzv.cz/web/fzv-

poskvtuje/tiskove-meterialy/unicef/adramora) 

Současná populace má velice málo přirozeného pohybu v důsledku 

moderního způsobu života, který usnadňuje řadu lidských činností. Zhoršilo se 

zároveň stravování populace: jídelníček obsahuje mnoho živočišných tuků, 

smažených jídel, sladkostí, příliš slazených nápojů a alkoholu, obzvláště piva. 

(llíí£l//www.lzv.cz/weh/fzv-poskvtuie/tiskove-meterialv/unicefyadramoraN) 

Organická příčina obezity, jako například porucha centrálního nervového 

systému, špatná činnost endokrinních žláz, chromozomální vady či vedlejší 

účinky některých léků, bývá zastoupena pouze v malém procentu. 

(http://www.fzv.cz/wcb/fzv-poskvtuie/tiskove-mcterialv/unicef/adramora') 

Obezita je rizikovým faktorem pro vznik a rozvoj spousty závažných 

chronických onemocnění. Mezi nejzávažnější patří cukrovka, kterou trpí na světě 

171 milionů lidí, kardiovaskulární onemocnění, v jejichž důsledku zemře ročně až 

16,7 milionů lidí, mozková mrtvice, vysoký tlak, některé typy nádorů (na 

nádorová onemocnění zemře ročně okolo 12 milionů lidí) a onemocnění 
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kloubního aparátu. Řada obézních trpí také depresemi 

a psychosociálními problémy, které někdy vedou až к vyloučení ze společenského 

života. Výjimkou nejsou ani poruchy rozmnožovacích funkcí obézních žen 

i mužů. (http://www.fzv.cz/web/fzv-poskvtuic/tiskovc-mcterialy/unicef/adramora) 

Obezita z přejídání je vc své podstatě neurózou, poruchou regulace chuti 

к jídlu. Tak jako každý živočich, i my máme vlastní instinktivní řízení chuti 

к jídlu. Zvířatům v přírodě reguluje pud příjem potravy, a tudíž nejsou obézní. 

U člověka je to složitější. Vzhledem к dnešnímu sedavému způsobu života klesá 

výdej, ale touha po jídle zůstává. Snadno se tak otupuje omezující centrum pro 

nechutenství, například trvalým přívodem sladkostí. U dětí je to zvláště 

nebezpečné, protože si potom návykem na sladké nesou sklon к tloustnutí po celý 

život. (MARÁDOVÁ, 2005) 

U mužů se fyziologický podíl tuku v organismu pohybuje mezi 10 až 25 %, 

u žen mezi 18 až 30 % celkové hmotnosti. S přibývajícím věkem podíl tuku v těle 

stoupá a zastoupení svalové hmoty se postupně snižuje. Za normální tělesnou 

hmotnost je považována ta, která je podle medicínských, staticky ověřených 

zkušeností nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví. Musíme přihlédnout 

i na stavbu těla a charakter práce jedince. Optimální váhu nelze ztotožňovat 

s průměrnou vahou obyvatelstva, ta bývá v ekonomicky rozvinutých zemích 

obvykle vyšší. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Podíl tuku u obézních žen přesahuje 30 % a u mužů 25 % tělesné váhy. Jeho 

určité množství je nezbytné pro zajištění funkce životně důležitých orgánů 

a zabezpečení reprodukční schopnosti. A ta je velmi citlivá na výraznější úbytek 

nezbytných tukových zásob. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Základem pro stanovení tzv. normální váhy je určení proporcionality výšky 

a hmotnosti. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) Jak uvádí MARÁDOVÁ: „Podle 

Brockova vzorce činí hmotnost tolik, kolik centimetrů výšky postavy je nad 

1 metr." (MARÁDOVÁ, 2005 s. 24) V současné době se nejčastěji užívá index 

tělesné hmotnost neboli Body Mass Index - BMI, který lze vypočítat dle 

následujícího vzorce: 
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BMI = tělesná hmotnost (v kg) / tělesná výška (v m)2 

Přiměřená hmotnost se pohybuje mezi hodnotami 1 8 - 2 5 . U hodnot mezi 

25 - 30 jde o nadváhu. O skutečné obezitě mluvíme u hodnot vyšších než BMI 

30. Tento index je vhodný pro hodnocení dětí od kojeneckého věku. V pubertě se 

jeho vypovídající hodnota snižuje a v dospělosti je opět považován za 

nejvhodnější index. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Obezita se podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) člení do 

čtyř stupňů. Viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Index tělesné hmotnosti (BMI) podle WHO 1998 

Index tělesné hmotnosti (BMI) podle WHO 1998 

STUPEŇ BMI 

Nadváha 2 5 , 1 - 3 0 

1 • stupeň obezity 3 0 , 1 - 3 5 

2. stupeň obezity 35,1 - 4 0 

3. stupeň obezity 4 0 , 1 - 4 5 

Morbidní obezita 45,1 a více 

Zdroj: FRANKOVA; DVORAKOVA-JANU, 2003, s. 202. 

Pro jednotlivé věkové skupiny jsou žádoucí rozmezí uvedena v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Žádoucí rozmezí BMI pro jednotlivé věkové skupiny 

Věková skupina BMI (kg/m2 

1 9 - 2 4 19-24 

25 -34 2 0 - 2 5 

3 5 - 4 4 21 -26 

45 - 5 4 2 2 - 2 7 

5 5 - 6 5 2 3 - 2 8 

Více než 65 2 4 - 2 9 

Zdroj: MARÁDOVÁ, 2 005, s. 25. 
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ONTOGENEZE OBEZITY 

К závažným problémům patří vývojové aspekty obezity. Rodinná anamnéza 

prokazuje jistou genetickou dispozici к otylosti. U potomků obézních rodičů je 

pravděpodobnější, že budou mít tendenci к nárůstu hmotnosti a že se u nich začne 

nadváha vyvíjet již od dětství. To ovšem samo o sobě neznamená kauzální vztah 

mezi obezitou a genetikou. Důležité jsou stravovací zvyklosti rodiny. Dospělí lidé 

obvykle s obtížemi mění svůj zaběhlý způsob výživy a mnohé dietní praktiky 

a technologie přípravy jídel se často přenáší z jedné generace na druhou. 

V posledních letech je velká pozornost věnována dětské obezitě. Jednak 

v souvislosti s vývojem otylosti, ale hlavně ve vztahu ke kardiovaskulárním 

chorobám. Těžiště zájmu jak ve výzkumu, tak i v klinické praxi, se přesouvá 

směrem к nižším věkovým skupinám a to z důvodu včasného zahájení terapie 

i prevence pozdějších komplikací. (FRAŇKOVÁ, 1996) 

PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY OBEZITY 

Obezita je považována za poruchu, v níž je uplatňována řada 

psychosociálních faktorů. Psychologové zkoumají vlivy vnějšího prostředí, různé 

stresové situace a frustrující životní události, problémy citové, řešené přejídáním 

a to je považováno za časté rysy osobnosti obézního jedince. Pacientův osobnostní 

profil, vývojové období, sociální role, rodinné faktory, životní styl mají význam 

pro průběh obezity. Psychologové se rovněž úspěšně zapojují do terapie obézních 

Pacientů. (FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Osobnostní faktory, zvyšující pravděpodobnost vzniku obezity 

• Afektivní poruchy - poruchy citových projevů duševního života, 

schopnosti citového reagování. U žen bývá často nárůst hmotnosti 

doprovázen změnami v afektivitě. Hainer (1996) popsal depresivní 

a úzkostné stavy, pocity izolace, ztíženého sociálního uplatnění, 

diskriminace. Uvádí se zranitelnost a neschopnost uplatnit se normálním 

způsobem ve společnosti. U obézních pacientů se také poukazuje na 
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zvýšenou citlivost na vnější stimuly. U nemocných může každý druh 

emočního vzrušení způsobit zvýšení příjmu potravy. 

• Další symptomy (příznaky). U některých obézních se setkáváme 

s úzkostností, strachem z tloušťky, svalovou tenzí, impulzivitou, 

vyhýbáním se jednotvárnosti, nižší sociabilitou. Může to být i pasivní 

přístup к ohrožujícím situacím, podrážděnost. 

• Subjektivně vnímaná kvalita života, malá spokojenost se životem hraje 

také určitou roli. Tyto problémy mohou být spíše než příčinou 

doprovodem nebo důsledkem nadváhy. (FRANKOVA; 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

MECHANISMUS HUBNUTÍ 

Organismus potřebuje pro svoji přiměřenou funkci pravidelný přísun 

energie. Ta je palivem pro pohyb svalů, udržení tělesné teploty, zabezpečení 

chodu plic, srdce, mozku a dalších orgánů. Jediným zdrojem energie jsou 

potraviny. Pokud dodáme tělu nadbytečné množství energie, mění se v tuk a ten 

se ukládá na různých místech. V každém těle jsou tukové zásoby jako rezerva 

nutná pro zajištění chodu tělesných orgánů. A co tedy s nadměrnými zásobami? 

(KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Nejprve je třeba začít pravidelně jíst, vyhýbat se určitým druhům potravin, 

omezovat nevhodné jídelní návyky (uždibování, ochutnávání) a zaměřit se i na 

otázku energetických výdajů, které by se měly zvýšit. Náš organismus se 

přizpůsobí pravidelnému jídelnímu rytmu, vyrovná se energetický příjem a výdej. 

Cílem není rychle zhubnout, ale postupně se naučit ovládat, řídit svoje jídelní 

chování a změnit nevhodné návyky. To je jediný způsob, jak si udržet přiměřenou 

váhu po celý život. Rychlé zhubnutí pomocí drastických diet je spojené 

s fyzickým a psychickým strádáním a ve svých důsledcích vede jen opětovnému 

nárůstu váhy. Další nevýhodou rychlého hubnutí je, že v jeho průběhu se ztrácí 

i svalová hmota. Na její místo se pak v průběhu tloustnutí nabírá tuk. Kolísání 
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váhy pak ještě více zvyšuje nerovnoměrnosti v rozložení zásobního tuku v našem 

těle. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Od začátku je třeba jíst s rozmyslem a určitou sebekontrolou. Z té se 

opakováním později stane samozřejmost. Rozumná kontrola váhy je proto zcela 

něco jiného než dodržování diety. Patří к ní i radost z jídla a spokojenost 

s vlastním tělem. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Chccme-li pochopit, v čem děláme chyby, a přimět se začít jinak, je třeba, 

abychom se lépe zorientovaly ve svém jídelním chování. Budeme si zapisovat 

vše, co sníme. Jídelní záznamy nám umožní posoudit co, kde a jakým způsobem 

jíme. Naše obtíže a obavy tak získají konkrétní obsah a bude daleko jednodušší 

s nimi pracovat. Naučíme se sledovat svoje chování, myšlenky, pocity spojené 

s jídlem a s kontrolou tělesné váhy. Podle potřeby se naučíme měnit svoje jídelní 

chování. Záznamy nám budou připomínat naše rozhodnutí a dosavadní vývoj 

řešení problému. Už samé vedení jídelního záznamu může mít pozitivní vliv na 

naše jídelní chování. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY REDUKČNÍ LÉČBY 

A „DIETOVÁNÍ" 

Se současným ideálem úspěšnosti a sociální role ženy souvisí snaha 

o dosažení ideální postavy. Obezita je považována za důsledek situace, do které se 

subjekt dostal sám, hltavostí, leností, nekázní. Základním terapeutickým postupem 

je redukce příjmu potravy, omezování vysokotučných jídel nebo vynechávání 

některého denního jídla. Používají se ale i různé dietní pomůcky, farmaceutické 

produkty, bylinné čaje. Popularita redukčních diet se v mnoha zemích zvyšuje. 

V různých časopisech, především časopisech pro ženy", najdeme nespočet 

nej různějších rad a příklady populárních osobností úspěšných v hubnutí. 

(FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Redukční léčba obezity může být doprovázena psychickými komplikacemi. 

Lékaři někdy dietování podceňují. Považují jej za méně škodlivé, než když 

pacient zůstane obézní se všemi zdravotními riziky nadváhy. Drastické omezení 
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stravy zapříčiňuje neurotické stavy, deprese, někdy až psychotické projevy. 

Negativní vliv byl prokázán na psychické funkce, může být postiženo 

zpracovávání informací a kognitivní výkonnost. Dochází ke zvýšení zaujetí pro 

jídlo a současně jsou narušovány mechanismy kontroly jedení a sytosti. 

(FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Dietetici mají křehkou kontrolu jedení. Hladovění je u některých obézních 

lidí střídáno s přejídáním, srovnatelnými s bulimickými krizemi. Snaha o snížení 

hmotnosti může být velkou psychickou zátěží, spojenou s pocity neuspokojení při 

okamžitém neúspěchu. (FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Dietování je formou samoléčby. Subjekt si tak sám diagnostikuje 

nadměrnou hmotnost a určuje si svůj způsob terapie. Není zapotřebí lékařského 

předpisu. Dietování má i negativní ekonomické aspekty. Farmaceutické výrobky 

a mnohé dietní režimy jsou finančně velmi nákladné. Některé, u nás často 

propagované americké redukční diety doporučují potraviny, které jsou pro nás 

drahé nebo prakticky nedostupné. Mnoho škod může způsobit nevhodná redukční 

léčba. F. Krch a I. Málková (1993) pozorovali u obézních subjektů nenormální 

způsoby hubnutí: zařazování hladovek, používání diuretik, projímadel, zavádění 

zvracení. Častěji to prováděly ženy než muži. (FRAŇKOVÁ; 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

Současné odpovědné terapeutické postupy doporučují pozvolné snižování 

tělesné váhy, které by nemělo přinášet nežádoucí psychologické problémy 

a emoční labilitu. (FRAŇKOVÁ; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE OBEZITY 

Kognitivně behaviorální terapie je založena na aktivním přístupu pacienta 

к léčbě, jeho racionálnímu pohledu a kontrole postupující léčby, což představuje 

vysoce motivující faktor. Součástí léčby je psychoterapie. Provádí se individuálně 

nebo skupinově. К hlavním principům terapie patří: 

• Postupná změna výživových zvyklostí vhodným složením diety. 

• Zvýšení fyzické aktivity. 
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• Pozitivní přístup к životu. 

• Zdravý životní styl, učit se nacházet nové hodnoty. (FRAŇKOVÁ; 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, 2003) 

1.4.4 Léčba poruch příjmu potravy 

Pro léčbu těchto poruch bohužel neexistuje žádné jednoduché řešení nebo 

lék. Vyžadují obvykle pomoc odborníka, který je zkušený v této problematice. 

Vyhublé anorektičky nebo chronické, depresivní bulimičky je nezbytné 

hospitalizovat ve specializovaném zařízení. Čím dříve je zahájeno léčení, tím 

i lepší bývají výsledky. Je důležité změnit jídelní návyky a chování. Léčba není 

možná bez aktivního přístupu a odhodlání léčit se. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

Samozřejmě nejlepší možností je, když к rozvoji poruch příjmu potravy 

nedojde vůbec. Stačí dbát na vyvážený jídelní režim a přiměřený životní styl. 

(KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

1.4.5 Výživa léčebná - dietoterapie 

Léčebnou výživou nebo též dietou nazýváme takový způsob výživy, který je 

upraven se zřetelem к charakteru onemocnění. Vhodnou sestavou a úpravou 

stravy je možné nemocné nejen živit, ale i léčit. Dietní stravování představuje 

vždy určité omezení v pokrmech, v nápojích, v jejich výběru a úpravě. 

(MARÁDOVÁ, 2005) 

Podle jednotného dietního systému „by každá dieta měla vedle hlavních 

živin a vitaminu С zahrnovat dostatek biologicky cenných látek. Nejdůležitější 

z nich je 1 mg vitaminu A, 1,1 mg vitaminu Bl, 1,6 mg vitaminu B2, 15 mg 

vitaminu E, 800 mg vápníku, 400 mg hořčíku, 12-15 mg zinku. Uvedené denní 

dávky musí odpovídat dávkám, které nemocný skutečně dostane". 

(MARÁDOVÁ, 2005, s. 164) 
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Tabulka č. 3: Přehled diet v doporučené úpravě z roku 1991 

В - bílkoviny, T- tuky, S - sacharidy (v g/den), С - vitamin C (v mg/den) 

Dieta kJ B(g) T(g) S(g) С (mg) 

1 Kašovitá 9500 80 70 320 90 

2 v 
Šetřící 9500 80 70 320 90 

3 Základní 9500 80 70 320 90 

4 S omezením tuku 9500 80 55 360 90 

5 S omezením zbytků 9500 80 70 320 90 

6 S omezením bílkovin 9500 50 70 350 90 

8 Redukční 5300 75 40 150 90 

9 Diabetická 7400 75 60 225 90 

10 Neslaná šetřící 9500 80 70 320 90 

11 Výživná 12000 105 80 420 100 

12 Batolecí 5500 45 40 190 90 

13 Pro předškolní věk 7000 60 55 230 50 

13-s Pro mladší školní věk 8800 75 65 300 90 

14 Podle rozpisu lékaře 

Zdroj: MARÁDOVÁ, 2005, s. 164. 

Kromě diet uvedených v tabulce se uvádí také dieta 0-S-čajová. Při této dietě se 

podává pouze slabší oslazený čaj. Podává se jen po omezenou dobu, při akutních 

stavech. (MARÁDOVÁ, 2005) 

OBECNÁ PRAVIDLA PRO DIETNÍ STRAVOVÁNÍ 

Hlavní zásadou dnešní dictetiky je snaha o co největší přiblížení diet 

normální stravě zdravého člověka. 

Účelem předpisovaných diet má být: 

• „maximální možné dodržení energetické a biologické hodnoty stravy, 

• šetření postižených orgánů tím, že se vylučují nebo omezují látky, které je 

dráždí, 

25 



• přidávání složek, které mají léčebný účinek, popřípadě doplnění některých 

chybějících složek". (MARÁDOVÁ, 2005, s. 165) 

Léčebného účinku diet se dosahuje: 

• „vhodným výběrem potravin, 

• vhodnou technologickou úpravou (mechanickou úpravou nebo tepelnou 

přípravou pokrmů), 

• změnou poměru základních živin (nevhodné živiny se omezují, podává se 

více těch, které nezhoršují stav nemocného), vynecháním některé obvyklé 

složky potravy nebo naopak jejím podáváním v nadbytku". 

(MARÁDOVÁ, 2005, s. 165) 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIET 

Dieta č. 1 -KAŠOVITÁ 

Indikace: po operacích žaludku, při akutních žaludečních vředech, jícnu a hltanu. 

Úprava: vaření, dušení, pak se strava upravuje do kašovité formy. 

Z potravy se vylučuje: alkohol, káva, uzeniny, cibule, česnek, kyselé ovoce, tučné 

maso a ocet. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 2 -ŠETŘÍCÍ 

Indikace: při poruchách trávicího systému s dlouhodobým průběhem, choroby 

žaludku, dvanáctníku, po operacích žaludku a dvanáctníku. Dietní opatření 

spočívá v šetření postižené sliznice. 

Úprava: vaření, dušení a úpravy bez tuku. Podávají se malé porce 5krát až 6krát 

denně. 

Z potravy se vylučuje: smažení, ryby, uzené maso, koření, alkohol, káva, 

čokoláda, silné vývary a nadýmavé potraviny. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 3 -RACIONÁLNÍ 

Indikace: je určena pacientům, u nichž není třeba zvláštní úprava výživy. Je 

sestavena podle zásad správné výživy. 
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Z potravy se vylučuje: kouření, alkohol, sýry, moučníky. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 4 - ŠETŘÍCÍ S OMEZENÍM TUKU (ŽLUČNÍKOVÁ) 

Indikace: při chorobách žlučníku, žlučníkových cest, žlučníkových kamenech, po 

infekční žloutence, při střevních poruchách - chronických, slinivky břišní. 

Úpravy: jídla vařená, dušená, méně kořeněná, málo kyselá, netučná a lehce 

stravitelná. 

Z potravy se vylučuje: tuky, vejce, tučná masa a vnitřnosti, syrová tvrdá zelenina 

- nadýmá, pochutiny - koření, houby, káva; sladké tučné moučníky, smažené 

pokrmy, nadýmavé potraviny - čerstvé pečivo, luštěniny, ledové nápoje, 

zmrzliny, alkohol. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 5 - S OMEZENÍM ZBYTKŮ 

Indikace: při průjmových onemocněních. 

Zvyšuje se obsah bílkovin a nepodává se mléko a mléčné výrobky. 

Přísné omezení zeleniny a ovoce, vitamín С se dodává syntetický. 

Z potravy se vylučuje: tučné maso, sádlo, koření, zelí, luštěniny. (MARÁDOVÁ, 

2005) 

Dieta 1.6-S OMEZENÍM BÍLKOVIN 

Indikace: při chorobách ledvin - bílkoviny se snižují na půl roku a pokrmy se 

připravují bez soli. 

Omezují se: masité a mléčné pokrmy. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 7 - NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ 

Indikace: u pacientů s vysokým obsahem cholesterolu v krvi tj. zvýšené množství 

tukových látek v krvi. 

Omezují se: glycidy, tuky a smažení. 

Doporučují se: olej slunečnicový, olivový a sojový, ovoce, zelenina, ryby, netučné 

sýry a mléko. (MARÁDOVÁ, 2005) 
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Dieta č. 8 - REDUKČNÍ 

Indikace: pro obézní, kde dieta je limitována energeticky. Do jídelníčku se 

zařazují ovocné a zeleninové dny. Jídlo se podává 6krát denně v odvážených 

porcích. 

Úpravy: vaření, dušení, pečení a grilování. Pokrmy se připravují bez zahušťování, 

polévky a moučníky se nepodávají. 

Z potravy se vylučuje: cukr, tuky. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 9 - DIABETICKÁ 

Indikace: jídlo se podává 6krát denně a nutný je příjem sacharidů ve snížených 

dávkách. Stálou součástí jídelníčku je ovoce a zelenina. 

Z potravy se vylučuje: cukr, med. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 10 - NESLANÁ, ŠETŘÍCÍ 

Indikace: je určena pro pacienty s chorobami srdce, cév a vysokým krevním 

tlakem, někdy i v těhotenství, tvoří-li se otoky nohou. 

Z potravy se vylučuje: kuchyňská sůl a potraviny obsahující sodík (moučníky 

s kypřícím práškem a jedlou sodou). 

К dochucení se používají aromatická koření: zelená petržel, kopr, pažitka, 

bobkový list atd. (MARÁDOVÁ, 2005) 

Dieta č. 11 - VÝŽIVNÁ 

Indikace: pro nabytí tělesné síly a tělesné hmotnosti. Nejčastěji po infekčních 

chorobách, po operacích, plicním TBC. 

Z potravy se vylučuje: alkohol a kouření. (MARÁDOVÁ, 2005) 
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Diety určené dětem 

Při jejich užití není důvodem nemoc, tudíž se nejedná v pravém slova smyslu 

o diety. Jde o doporučené výživové dávky vzhledem к určitému věku dětí a pro 

určité rozpětí jejich hmotnosti. (MARÁDOVÁ, 2005) 

1.4.6 Výživová doporučení, zásady správné výživy 

Člověk nejprve musí změnit svůj základní postoj a stanovit si přiměřené 

cíle. Jejich postupným a důsledným naplňováním je možná realizace základního 

záměru: být zdravý, získat a udržet si přiměřenou tělesnou váhu. (KRCH; 

MÁLKOVÁ, 2001) 

Jak doporučuje KRCH a MÁLKOVÁ: „Chtít být štíhlý samo o sobě nestačí, 

musíte se nejprve naučit, jak vhodně nakupovat, připravovat jídlo, stolovat, 

sestavovat jídelníček a denní program, vyhýbat se nejen nevhodným potravinám, 

ale i některým situacím." (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001, s. 222) 

Je důležité naučit se, co jíst či nejíst, ale i kde a jakým způsobem. Nestačí 

jen správně energii přijímat, ale dokázat ji zároveň vhodným způsobem vydat. 

Postupně se bude měnit postoj člověka к sobě samému, к jeho okolí a vlastnímu 

tělu. (KRCH; MÁLKOVÁ, 2001) 

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY 

Do svého jídelníčku bychom měly zahrnovat pestrou stravu bohatou na 

živiny, vitamíny, minerální látky a další pro organismus prospěšné látky. 

Udržujeme si přiměřenou tělesnou hmotnost. Pokud bojujeme s nadváhou, je 

důležité omezit energetický příjem potravin, zařadit do jídelníčku více zeleniny 

a především udržovat pravidelný pohyb. Dáváme přednost potravinám s nízkým 

obsahem tuku, zvláště živočišného původu, omezíme maštění, snížíme konzumaci 

uzenin, tučného masa a máslových moučníků. Dbáme na dostatečný příjem 

zeleniny, ovoce, obilovin a luštěnin. Zeleninu podáváme ke každému jídlu. 

Moučníky se snažíme nahrazovat ovocem včetně ořechů. Do stravy bychom 

neměly zapomenout zařadit celozrnné výrobky. Spotřebu soli se snažíme omezit, 
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chuť na slané způsobuje návyk. Slanou chuť můžeme nahradit kořením. 

U sladkostí, slazených nápojům, rafinovaného cukru bychom též měly omezit 

spotřebu. Nesmíme zapomenout na dostatečné dodržování pitného režimu. 

Množství tekutin by se mělo pohybovat alespoň kolem 2,5 litrů denně. Mohou to 

být nápoje různých druhů, jako jsou čaje, přírodní vody, neslazené ředěné přírodní 

džusy. Nevhodné jsou tekutiny s obsahem cukru a nápoje alkoholické. 

(MARÁDOVÁ, 2005) 

2 Mentální postižení 

Termínem mentální postižení či mentální retardace rozumíme opožděnost 

rozumového vývoje. Termín je odvozen z latinského slova mens, mentis - mysl, 

rozum a retardace z latinského slova retardatio - zdržovat, zaostávat, opožďovat. 

(VÍTKOVÁ, 2004) 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Počet lidí se sníženými rozumovými schopnostmi neboli intelektu se 

pohybuje okolo 3 % ve světové populaci a Česká republika není výjimkou. Tvoří 

mezi osobami se zdravotním postižením jednu z nejčetnějších skupin 

(VÁGNEROVÁ, 2004; ŠVARCOVÁ, 2003). Díky svým odlišným projevům, 

potřebám, IQ tito lidé stáli po celou dobu mimo hlavní společenský proud. Názvy, 

které pro ně společnost vytvořila, byly tak odrazem tohoto vztahu i žebříčku 

hodnot většinové společnosti. Zvláště od 20. let minulého století, prošly pojmy 

používané odborníky velkou proměnou. Jak uvádí PIPEKOVÁ (2006), jen v naší 

odborné literatuře se v období od 1952 až 1989 vyskytlo více než dvacet různých 

označení těchto lidí jako např. duševně úchylní, duševně defektní, duševně 

abnormální, rozumově zaostalí. Lékařské diagnosy jako idiocie, imbecilita, 

debilita, mongolismus v odborných kruzích dále udržovaly vžitá přesvědčení 

o člověku bez perspektivy, který je odkázán pouze na pomoc zvenčí a nepatří do 

běžné společnosti. Později tyto pojmy získaly v běžné mluvě vulgární konotaci. 
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V devadesátých letech přichází změna postojů s proměnou české 

společnosti. A s tím i hledání nové terminologie. Novým, přejatým termínem je 

pojem handicap neboli ztráta, znevýhodnění. Handicap je většinou chápán jako 

nevýhoda jedince účastnit se života společnosti na stejné úrovni jako ostatní. 

Podle ŠVARCOVÉ (2003) jde spíše o konflikt ve vztahu osoby s postižením 

a prostředí než samu skutečnost postižení. 

V současnosti se nejvíce ustálil termín mentální retardace. Termín navozuje 

představu určité dočasnosti opožďování ve vývoji a pomáhá překonávat 

pesimistické názory na možné zlepšení a rehabilitaci stavu (ŠVARCOVÁ, 2003). 

V literatuře není pojem mentální postižení systematicky vyložen. Pojem mentální 

postižení je používán jako synonymum s termínem mentální retardace. 

Spíše než mentálně postižený člověk se světové organizace (Mezinárodní 

liga asociací pro osoby s mentálním handicapem, hnutí „People first") přiklánějí 

používat označení člověk s mentálním postižením či člověk s mentální retardací. 

Tím chtějí vyjádřit, že postižení je pouze jedním z mnoha osobních rysů nikoli 

však nejpodstatnější charakteristikou člověka. 

2.2 Charakteristika a příčiny mentálního postižení 

Pojmu mentální postižení, kterému je vymezováno velké množství definic, 

je společná tato charakteristika: 

• U jedince jsou sníženy intelektové schopnosti, které se projevují jako 

oslabená schopnost koncentrace, potíže v učení, krátkodobá paměť, 

problematické chápání komplexních či abstraktních myšlenek. 

• Snížená schopnost adaptability jedince. Jedinci činí problémy 

přizpůsobit se kulturním a společenským požadavkům a vytvořit sociální 

závislosti. 

• Jedná se o postižení trvalé. I když, jak dodává VÁGNEROVÁ (2004), 

v závislosti na etiologii je možné určité zlepšení. Záleží jak na závažnosti 

a příčině defektu, tak i na výchovných a terapeutických vlivech. 
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Mentální postižení jako absolutní stav je poslední dobou ve vědeckých 

kruzích často diskutováno. Objevuje se potřeba vytvořit novou definici, která by 

mentální retardaci vymezila jako proměnnou veličinu danou vztahem jedince 

a prostředí nikoli jako deficit „uvnitř" jedince a jako jeho problém (ŠIŠKA, 2005). 

I ŠVARCOVA (2003) je přesvědčena o jedinečnosti každého člověka 

s mentálním postižením. Rozdílnost v mentální úrovni je velmi rozsáhlá, i když se 

u většiny lidí projeví společné znaky. Není možné proto přistupovat к těmto lidem 

jako к samostatnému biologickému druhu, u kterého se jedinci takřka neliší. 

PŘÍČINA MENTÁLNÍ RETARDACE 

Organické poškození mozku je příčinou mentální retardace. Podle 

vývojového období, kdy к poškození došlo, rozlišujeme tři typy postižení: 

• Oligofrenie. Jedná se o opoždění duševního vývoje na dědičném 

a vrozeném podkladě v období prenatálním, perinatálním, postnatálním 

zhruba do dvou let věku. 

• Demence. Jde o získané postižení, které vzniká v důsledku poškození 

mozku různého druhu v průběhu života. Později projevená porucha, 

nemoc či úraz můžou být příčinou. 

• Pseudooligofrenie. Jedná se o sociálně podmíněné mentální postižení jako 

důsledek působení vnějšího prostředí. Mozek ale není poškozen. Při 

změně nežádoucího prostředí a vhodném působení může dojít ke změně. 

Nemusí se tedy jednat o trvalý stav. 

Charakteristické prvky v emocionálním vývoji: 

• Emoční nevyspělost, infantilita. 

• City jsou nedostatečně rozlišeny z důvodu malého rozsahu prožitků. 

• City nejsou adekvátní к podnětům z okolního prostředí. 

• Neschopnost používat rozum pro usměrňování svých citů. 
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• Patologické citové projevy: epizodické poruchy nálad - dysforie (stav 

úzkosti, rozmrzelost), euforie (rozjařenost), apatie 

(netečnost). (ŠVARCOVÁ, 2003; VÁGNEROVÁ, 2004) 

Charakteristické prvky ve volních vlastnostech: 

• Nedostatek vůle, neschopnost řídit vlastní jednání, pasivita. 

• Zvýšená sugestibilita, schopnost nechat se ovlivnit. 

• Tvrdohlavost. 

• Impulzivita, někdy také agresivita. (ŠVARCOVÁ, 2003; VÁGNEROVÁ, 

2004) 

2.3 Klasifikace mentální retardace 

Existuje řada klasifikačních systémů. V České republice se nejčastěji 

využívá kvantitativní klasifikace, která je založena na stanovení inteligenčního 

kvocientu a popisu chování odpovídající vývojovému věku jedince s případnou 

prognosou do dospělosti. Kvalitativní zvláštnosti člověka s mentálním 

postižením, jeho individuální potřeby, schopnosti, adaptabilita tu však zmíněny 

nejsou. Na těch je naopak založená klasifikace kvalitativní, která hodnotí míru 

zachovalé inteligence vzhledem к zapojení do běžného života. 

2.3.1 Klasifikace mentální retardace podle kvantitativních 

kritérií 

Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize), v níž je rozhodujícím kritériem 

IQ (úroveň rozumových schopností) dělí mentální retardaci do šesti základních 

kategorií (ŠVARCOVÁ, 2003): 

• LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE, IQ 50 - 69 (F70) 

Představuje až 80 % všech případů mentální retardace. Nyní nahrazuje dříve 

Používané výrazy slabomyslnost, lehká oligofrenie, debilita. 
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Lze ji diagnostikovat v předškolním věku. Až na vyšších vývojových 

úrovních, kdy se od dítěte očekává řešení složitějších úkolů či situací, se objevují 

problémy se schopností abstrakce a logického uvažování. Myšlení bývá 

stereotypnější a méně pružné. Mnoho dospělých je schopno pracovat, úspěšně 

udržovat sociální vztahy a přispívat к životu společnosti. Nevyžadují větší míru 

podpory v nových, složitějších životních situacích. 

• STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE. IQ 35 - 49 (F71) 

Představuje až 12 % všech případů mentální retardace. Je náhradou za dříve 

používané výrazy středně těžká oligofrenie, imbecilita. 

Lze ji diagnostikovat většinou v kojeneckém, nejpozději v batolecím věku. 

Pohybový vývoj a zvláště vývoj řeči se opožďuje. Jak zmiňuje PIPEKOVÁ 

(2006), mnozí z těchto osob s postižením jsou schopni vyvinout se к určité hranici 

nezávislosti a soběstačnosti. Dosáhnou přiměřené komunikace a školních 

dovedností. К práci а к činnostem ve společnosti potřebují dospělí různý stupeň 

podpory. 

• TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE, IQ 20 - 34 (F72) 

Představuje asi 7 % všech případů mentální retardace. Nyní nahrazuje dříve 

používaný výraz těžká oligofrenie. 

Už v kojeneckém věku je zřetelné opožďování vývoje. Převážně se jedná 

o kombinované postižení. U těchto lidí je podpora zaměřována na zvládnutí 

základní komunikace, základy sebeobslužných dovedností, na porozumění 

běžným sociálním situacím. Jedná se o stav, který vyžaduje trvalou potřebu 

podpory. 

• HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE, IQ nižší než 20 (F13) 

Představuje asi 1 % z případů mentální retardace. Je náhradou za dříve 

používané výrazy středně těžká hluboká oligofrenie, idiocie. 
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Charakteristické je výrazné zpomalení vývoje intelektu a těžké pohybové 

postižení. Jak uvádí KREJČÍŘOVÁ (1997), lidé s tímto postižením si většinou 

nejsou schopni osvojit ani základy mluvené řeči a porozumění bývá omezeno na 

některé běžné pokyny. Svoji spokojenost dávají najevo celkovou relaxací, úsměvy 

a naopak nespokojenost vyjadřují pláčem a stoupajícím napětím. Jedná se o stav, 

který vyžaduje neustálou podporu při uspokojování a vyjadřování svých potřeb. 

- JINÁ MENTÁLNÍ RETARDACE (F78) 

Tato kategorie je užívána pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové 

retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro 

přidružené tělesné a smyslové postižení (např. u nevidomých, neslyšících, 

nemluvících), u osob s autismem, jedinců s těžkými poruchami chování či u osob 

s těžkým tělesným postižením. 

• NESPECIFIKOVANÁ MENTÁLNÍ RETARDACE (F79) 

Pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit do žádné z předchozích 

kategorií, i když se jedná o prokázanou mentální retardaci. 

Jak vysvětluje ŠVARCOVÁ (2003), při určování diagnózy je nezbyté brát 

v úvahu, že číselné hodnoty IQ jsou jen orientačními vodítky. Kromě rozumových 

schopností je nutné pro posouzení možnosti rozvoje člověka s mentálním 

postižením a jeho začlenění do společnosti brát v potaz také faktory jako 

emocionalitu, adaptační schopnosti jedince a sociabilitu, úroveň rozvinutosti 

volních vlastností, komunikačních dovedností, motoriky, sebeobsluhy, atd. 

2.3.2 Klasifikace mentální retardace podle kvalitativních 

kritérií 

Psycholog Martin LEČBYCH přináší systematiku do nových přístupů 

к mentálnímu postižení. Přichází s klasifikací tří modelů mentální retardace: 

• Limitační model. Tento model se dívá na člověka s mentálním postižením 

pomocí kvantitativního měření minimálních hodnot IQ a adaptačních 
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schopností. Popsaný již výše - viz klasifikace mentální retardace podle 

kvantitativních kritérií. 

• Popisný model. Snahou tohoto modelu je popsat speciální potřeby 

člověka s postižením. Přínosem je zejména osvětová činnost, boj proti 

předsudkům a stigmatizaci. Nevýhodou tohoto modelu je jeho 

nesystematičnost. 

• Ekologický model. Ten uvádí, že mentální postižení je dáno dynamickou 

interakcí mezi charakteristikou jedince a charakterem prostředí, ve kterém 

se jedinec pohybuje. Tento model je vystavěn na čtyřech pilířích, které 

jsou nezbytné pro pochopení člověka s mentálním postižením: 

1. Kompetence. Jde o tzv. pozitivní diagnostiku mapující silné 

stránky člověka, toho co dokáže a čím se může zapojit do 

společnosti a jaké jsou možnosti jeho budoucího rozvoje. 

2. Prostředí. Vytváří podmínky, ve kterých bude člověk žít, učit se, 

pracovat a setkávat se s ostatními lidmi. 

3. Fungování. Představuje stupeň potřebné podpory, který člověk 

potřebuje k tomu, aby mohl žít v určitém prostředí. 

4. Čas. Jedná se o období, po které je určitý stupeň podpory 

poskytován a je proměnný vzhledem к schopnostem osvojování si 

nových dovedností. (LEČBYCH, 2005) 

Podle intenzity poskytované podpory LEČBYCH rozlišuje čtyři stupně 

podpory, které nahrazují tradiční stupně mentální retardace lehká, středně těžká, 

těžká a hluboká. 

Stupně podpory: 

• Občasná 

• Omezená 

• Rozsáhlá 

• Pervazivní (všepronikající) 

Stupně podpory se mohou měnit vzhledem к prostředí, ve kterém se člověk 

pohybuje. Nemusí tedy nutně korespondovat s hloubkou postižení. 
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Výhodou ekologického modelu je praktická využitelnost v běžném životě. 

Místo popisu omezení člověka, popis kompetencí člověka vytváří přesnější 

představu o jeho schopnostech zapojit se do určitého prostředí. Со к tomuto 

zapojení člověk potřebuje, určí přesně stupeň podpory. Člověka je vnímán 

v kontextu dynamiky jeho individuálního vývoje. 

Jak LEČBYCH (2005) zdůrazňuje, předmětem úvah již není, zdali lidé 

s mentální retardací vzhledem ke svým možnostem a intelektu něco mohou 

-nemohou, mají-nemají právo, ale za jakých podmínek a v jakém prostředí mohou 

své možnosti naplnit, jakou podporu jim к tomu musíme poskytnout a jak dlouho 

ji bude nutné poskytovat. 

2.4 Pohybová aktivita osob s mentálním postižením 

Děti s mentálním postižením mívají některé zvláštnosti ve svých 

pohybových projevech. Kromě nápadnosti v celkovém vzhledu včetně mimiky 

a jistého zaostávání pohybového rozvoje (dítě začíná později sedět, později 

chodit), mívají sklon к nesprávnému držení těla, к nejisté a disharmonické chůzi, 

к celkové pohybové neobratnosti. U některých můžeme pozorovat nadměrnou 

pohyblivost s množstvím neúčelných pohybů, pohybový neklid, chaotičnost. 

U jiných je nápadná zase pohybová pomalost, ochablost, chudost nebo se objevují 

pohybové stereotypy, stále se opakující neúčelné pohyby. Většinou pohyby 

postrádají ladnost, protože nejsou koordinované. Porušená pohybová souhra také 

způsobuje, že se dětem s mentálním postižením nedaří souhyby (např. skoky 

sounož) a napodobování pohybů bývá nepřesné. Zvláště se to projevuje při 

obtížnějších a jemnějších pohybech. Narušena bývá i cílevědomost, obtížně se 

mění směr, síla, rychlost i rytmus pohybů. (KVAPILÍK, 1992) 

К uvedeným zvláštnostem motoriky přistupují velmi často individuální 

odchylky, jako je tělesné oslabení, častá nemocnost, kombinace s jiným 

postižením (smyslovým či tělesným). Důležitou roli mají i zvláštnosti citové 

a volní stránky osobnosti. Dítě není schopné se donutit к překonávání určitých 

obtíží, někdy i к překonání pohodlnosti až lenosti. V pohybové činnosti obvykle 
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nevytrvá. U některých nepříznivě působí i nedostatek zájmu o tělesná cvičení. 

Pomalé, apatické děti často bývají velmi bázlivé. Strach vytváří těžko 

překonatelnou bariéru při pěstování nových pohybových dovedností. Naopak děti 

silně vzrušivé, neklidné jsou nekritické, neuvědomují si nebezpečí, jejich pohyby 

jsou zbrklé a překotné. Nedostatky v přenosu získaných zkušeností na nové 

podmínky také nepříznivě ovlivňují vytváření nových pohybových návyků. 

(KVAPILÍK, 1992) 

Samozřejmě každé dítě nemusí mít všechny zmiňované zvláštnosti. 

Jednotlivé poruchy mají také různý obsah a hloubku. Jsou často vzájemně 

kombinovány a vytváří tak pestrý obraz, který je specifický pro každého 

jednotlivce. Někdy se upravují spontánně, nejčastěji s přicházející novou vyšší 

fází vývoje. Jindy náprava nesprávného pohybu nebo vypěstování žádoucího 

pohybového projevu trvá příliš dlouho. Vždy ale stojí za to, soustavně se dítěti po 

stránce jeho pohybového rozvoje věnovat. Nedostatky v pohybové oblasti 

způsobují také vážnou překážku při vytváření potřebných životních i pracovních 

návyků a tím i znemožňují socializaci každého jedince. Rozvíjení pohybové 

aktivity jedinců s mentálním postižením, usnadňuje zvládnutí různých druhů 

činností, čímž je ovlivňován i celkový psychický rozvoj osobnosti. (KVAPILÍK, 

1992) 

2.4.1 Osoby s mentálním postižením a obezita 

Již výše zmíněné zvláštnosti motoriky osob s mentálním postižením mohou 

být i jednou z příčin výskytu obezity u těchto jedinců. Osoby s mentálním 

postižením mívají daleko větší sklon к nadváze oproti zdravým jedincům. 

Zaostávání v pohybovém rozvoji, nesprávné držení těla, pohybová neobratnost, 

nekoordinovanost pohybů znemožňuje těmto lidem dostatečnou pohybovou 

aktivitu a přispívá tak к jejich obezitě. Proto je velice důležité rozvíjet pohybové 

aktivity, vytvářet správné pohybové návyky osob s mentálním postižením již od 

dětství a předcházet tak možnému výskytu obezity. Význam pohybových aktivit 

u jedinců s postižením (tudíž s omezenými pohybovými schopnostmi 
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a dovednostmi) je zcela nepopiratelný jak z hlediska zdravotního tak 

i socializačního. (KURSOVÁ, 2005) 

VOLNOČASOVÝ POHYBOVÝ PROGRAM JAKO SOUČÁST 

ROZVOJE ZDRAVÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

Problémem obezity u lidí s mentálním postižením se zabývá i Mgr. Vlasta 

Kursová. Společně s kolegyněmi vypracovala volnočasový pohybový program 

pro žáky s mentálním postižením, který by měl být součástí rozvoje zdraví těchto 

žáků. Sledovala vliv tohoto intervenčního pohybového programu na rozvoj 

motorických ukazatelů žáků s mentálním postižením. (KURSOVÁ, 2005) 

Výzkumné šetření probíhalo v patnácti zařízeních Jihočeského kraje. Klienty 

byli žáci s mentálním postižením ze speciálních základních škol, ze speciálních 

tříd při základních školách nebo ze speciálních tříd při domovech pro mládež 

s mentálním postižením. Intervenční program byl zaměřen na rozvoj pohybových 

schopností a dovedností žáků s mentálním postižením a rozvoj jejich sociability. 

Program zahrnuje jednoduchá herní, psychomotorická a jógová cvičení včetně 

základních hudebně rytmických aktivit. Pestrá nabídka jednotlivých cviků a her 

poskytuje dostatečnou variabilitu dle individuálních potřeb žáků. Děti 

s mentálním postižením mají větší problém setrvat v klidu, udržovat pozornost 

a zájem o cvičení. Důležité je proto dostatečně motivovat tyto žáky, provádět 

cvičení hravým způsobem a zařazovat během cvičení kratší relaxace. Mělo by se 

jednat o hry bez prvků agresivity a soutěživosti. Výběr her je limitován znalostmi 

a schopnostmi žáků. (KURSOVÁ, 2005) 

Šetření se zúčastnilo celkem 244 osob s mentálním postižením. Pohybový 

program absolvovalo 149 jedinců ze sledovaného vzorku po dobu pěti měsíců 

(polovina školního roku). (KURSOVÁ, 2005) 

I přes poměrně krátkou dobu intervence tohoto programu, výsledky 

výzkumného šetření ukazují, že došlo к pozitivním změnám v úrovni ukazatelů 

motorické kompetence u cvičících jedinců. Zlepšila se pružnost, ohebnost 

a pohyblivost, kladné změny byly zaznamenány i v koordinaci pohybů, prostorové 
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orientaci a v provádění rovnovážných poloh a postojů cvičenců. Statisticky 

důležité zlepšení bylo prokázáno v testech hodnotících zručnost a obratnost, 

rovnováhu a statistickou koordinaci celého těla, ohebnost páteře. Jako velmi 

přínosné považují autorky programu také rozvoj motorické paměti cvičenců. 

Cvičenci si dokázali zapamatovat jednotlivé pozice jógy a byli schopni zacvičit 

sestavu „Pozdrav slunci" pouze s mírnou slovní dopomocí. (KURSOVÁ, 2005) 

Kursová doporučuje zavedení intervenčního pohybového programu do hodin 

tělesné výchovy na speciálních školách pro žáky s mentálním postižením. 

Pohybová výchova má pro žáky speciálních škol mimořádný význam. Pomáhá 

jim rozvíjet nejen jejich motoriku a pohybové dovednosti, ale i úroveň jejich 

volních vlastností. Posláním tělesné výchovy ve speciálních školách je pomocí 

pohybových aktivit vést ke zmírnění důsledků mentálního postižení. Koncepce 

tělesné výchovy je zaměřena na správné držení těla, zvládnutí základních 

pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti 

a zvyšování tělesné zdatnosti. (KURSOVÁ, 2005) 

S programem by měli být seznámeni i všichni pedagogičtí a výchovní 

pracovníci, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením na školách, v domovech 

pro osoby se zdravotním postižením či v jiných zařízeních podobného charakteru. 

(KURSOVÁ, 2005) 

2.5 Systém výchovy a vzdělávání dětí s mentální retardací 

Jelikož se ve své práci zabývám již dospělými klienty, systém vzdělávání 

zmíním pouze okrajově. 

Od 1. ledna roku 2005 nabyl účinnosti školský zákon č. 561/2004 Sb., který 

je doprovázen prováděcími předpisy - vyhláškami MŠMT. Oblast osob 

s mentálním postižením je ve zmiňovaném zákonu zahrnuta, podobně jako 

problematika ostatních žáků se zdravotním postižením, především v § 16. Pro děti 

s mentálním postižením nabízí školská legislativa možnost vzdělávání ve třech 

formách: 
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• Individuální integrací. 

• Skupinovou integrací v samostatných třídách či vzdělávání ve školách. 

• Samostatně zřízené školy pro děti a žáky s mentálním postižením. 

Typy škol, samostatně zřizovaných pro děti a žáky s mentálním postižením, 

uvádí ve svém § 5 písm. f/ vyhláška MSMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. 

Jedná se o: 

• Mateřskou školu speciální 

• Základní školu praktickou 

• Základní školu speciální 

• Praktickou školu 

• Odborné učiliště 

Jako nový typ základní školy pro žáky s mentálním postižením uvádí 

vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. „základní školu praktickou". Je určena pro 

žáky se sníženou úrovní rozumových schopností, nestudijní typy žáků, 

pokračujících ve svém vzdělávání v případné střední škole praktické, v budoucích 

profesích zastávajících místa dělníků, řemeslníků a pomocného personálu u všech 

oborů lidské činnosti. 

Cílem odboru speciálního vzdělávání je vytvořit optimální prostor pro 

vzdělávání všech žáků s mentálním postižením v obou dostupných variantách 

integrace i v samostatně zřízených školách pro tyto žáky. 

3 Pobytová péče - Péče o osoby 

s mentálním postižením v zařízeních 

sociální péče 

Zařízení, o kterém píšu - Domov Dědina v Opočně - je zařízením, které 

poskytuje celoročně služby dospělým ženám s mentálním postižením, případně 
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s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji 

nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí, ani za 

podpory terénních služeb. V současné době domov pečuje o 107 klientek. 

Vzhledem к tématu mé diplomové práce se budu věnovat pouze pobytovým 

zařízením. 

3.1 Stručný historicky vývoj postojů a péče o osoby 

s mentálním postižením 

V historii měly způsob a forma, kterými se společnost starala o lidi 

s mentálním, fyzickým či duševním postižením, mnoho podob. Byly odrazem 

vývoje většinové společnosti. Většinová společnost byla ovlivňována politickým 

a náboženským myšlením, ekonomickou situací a kulturní úrovní doby. 

V prvobytně pospolné společnosti u lidí převládal strach z nadpřirozených 

sil, které měly vyvolat nemoc. Člověka s postižením lidé vnímali jako posedlého 

zlým duchem. Pokud mu byla péče poskytnuta, spočívala v magických 

ochranných symbolech, amuletech, talismanech. Většina „nepodařených" dětí 

byla zabíjena, jelikož si společnost nemohla dovolit živit jedince, kteří jí nejsou 

schopni přinést užitek. 

Ve starověkém Řecku se setkáváme s prvními léčebnými instituty, tzv. 

Asklépia. Nacházely se v chrámech a byly určeny pro bohaté. Léčba spočívala 

v sugestivním působení na nemocné. Jestliže pacient nereagoval, často byl velmi 

tvrdě vykázán a to mohlo znamenat jeho smrt. Platón byl zastáncem názoru, že 

zuřivé a nevyléčitelné je třeba zahubit a klidné ponechat v rodinném prostředí. 

Středověk a s ním křesťanství přináší nový tzv. charitativní pohled na 

jedince s postižením. Přichází ideologie, která je založena na křesťanské lásce 

к bližnímu. Vykonavatelem milosrdenství je silná církev. Ta při klášterech 

zakládala hospitály, které byly určeny pro staré, potřebné a nemocné. Lidé 

s postižením byli považováni za znamení od boha a péče o ně za dobrý skutek. 

O nemoci se neuvažovalo, ale uvažovalo se o posedlosti a ta byla vymítána. 

V raném středověku byli duševně nemocní tolerováni. К obratu dochází 
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v pozdním středověku, kde člověk s mentálním postižením byl označován za 

šílence a stal se pro ostatní symbolem strachu. Tito lidé byli mocenskými úřady 

vyháněni za hradby a bezcílně pak putovali krajinou. (MATOUŠEK, 1999). 

S nástupem humanismu v době renesance dochází ke změně postoje 

к lidem s postižením. Pomocí vědy se bojuje proti pověrám, démonologii 

a čarodějnictví. Někdy až zkresleně jsou v lidech s postižením viděni lidé 

výjimečně hodní nebo ušlechtilí chudáci. V této době také vzniká primitivní, ale 

soběstačná instituce, která zabezpečuje detekční a izolující funkci ve společnosti. 

Říká sejí loď bláznů (PIPEKOVÁ, 2006). Díky této instituci se města zbavovala 

převážně cizích potulujících se individuí. 

Nový princip péče, tzv. domovské právo se prosazuje na počátku novověku. 

Stává se součástí zákonodárství. Roku 1552 vstupuje v platnost i u nás. Přikazuje 

obcím povinnost zajišťovat zázemí pro své chudé a jedince s postižením. 

Během osvícenství vznikají rozlehlé internační budovy, velké špitály. Měly 

polosoudní strukturu, ve které vládl tvrdý až vězeňský režim. Nebyly tedy 

lékařskou institucí. Do těchto zařízení jsou umisťováni kriminálníci, chudí, vojáci 

a s nimi i lidé s mentálním postižením. Cílem této internace byla náprava vězňů 

a zároveň ochrana společnosti od osob, které nedbají základního příkazu 

pracovat. 

Přelom 19. a 20. století představuje radikální změnu. Dochází ke 

specializaci ústavních zařízení, vznikají nové nemocnice, polepšovny, trestnice, 

starobince. Lidé s mentálním postižením jsou brány jako samostatná skupina. Do 

popředí se dostává větší ochrana klienta před nároky vnějšího světa, kam byla 

zahrnuta i rodina. Objevuje se vzdělávací a výchovná činnost. Díky novému 

pohledu na mentální postižení vzniká organizovaná péče, tedy ústavy pro osoby 

s mentálním postižením. Byly zakládány po celé západní Evropě. U nás je 

organizovaná ústavní péče datována od roku 1871. Je spojena se založením 

prvního zařízení pro mentálně retardované v Rakousku - Uhersku - Ernestina 

v Praze. Zakladatelem a prvním ředitelem tohoto zařízení byl MUDr. Karel 

Slavoj Amerling (1807-1884). 
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V padesátých a šedesátých letech 20. století byla založena většina dnešních 

ústavů v Česku. Jsou zakládány daleko od společnosti v objektech zestátněných 

zámků a církevních budov. Došlo tím tak к naprosté izolaci lidí s postižením. 

Vzniká zde jakýsi svět ve světě, kde platí pravidla odlišná od pravidel světa 

skutečného. Do těchto zařízení jsou často umisťováni lidé nevyhovující 

komunistické ideologii užitečnosti, kteří byli považováni za neprospěšné 

společnosti. Před péčí v rodině byla preferována ústavní péče. Kapacita zařízení 

nebyla dostačující, docházelo tak к prostorovému přetížení. Některé pokoje 

obývalo i 20 klientů. V důsledku toho, bylo omezováno soukromí klienta 

a potlačována jeho osobnost. Postupně byli klienti zbavováni způsobilosti 

к právním úkonům. Byli též osvobozováni od povinné školní docházky 

s označením nevzdělavatelní. O chovance se zpočátku starali řádové, později 

zdravotní sestry a instruktoři pracovní činnosti. Důraz byl kladen na zdravotní 

péči. 

V sedmdesátých letech minulého století zasáhl svět několik reformních vln, 

díky kterým byly modifikovány veřejné instituce směrem к poskytování 

individualizovaných a humanizovaných služeb v přirozeném prostředí. Naší 

společnost vzhledem к totalitní éře tyto reformní vlny minuly. Chyběly nám 

příležitosti к decentralizaci organizované péče. Ty máme až dnes. 

Po roce 1989 v souvislosti se změnami společnosti se situace změnila. Byly 

ratifikovány podstatné mezinárodní smlouvy jako je Úmluva o právech dítěte 

platná od roku 1991, Deklarace práv osob s mentálním postižením osob, Národní 

plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, schválený 

usnesením vlády České republiky v roce 1998 atd., které podpořily nové pojetí 

péče. Ke změně přístupu к lidem s postižením přispěly také nově vzniklá 

sdružení, nadace a nestátní organizace. Ty začaly prosazovat i neústavní formy 

podpory jako jsou osobní asistence, chráněné bydlení, denní služby, podporované 

zaměstnání. Cílem byla transformace velkých ústavů sociální péče. Šlo nejenom 

o zlepšení jejich materiálního vybavení, ale důraz byl především kladen na 

poskytnutí komplexní péče klientovi. Tzn. snažit se uspokojovat jeho potřeby, 
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rozvíjet jeho zájmy, posilovat jeho dovednosti a vést klienta к soběstačnosti. 

К tomu bylo nezbytné zajistit kvalitní personál, tím začala být věnována 

pozornost i kvalifikaci personálu. (PIPEKOVÁ, 2006; ŠVARCOVÁ, 2003) 

3.2 Péče dnes 

V současné době dochází ke změnám pobytové péče, které mají zajistit 

kvalitní individuální služby v přirozeném prostředí. Nové nastavení péče či služeb 

vymezuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Na samotných zřizovatelích, dnes už bývalých „ústavů" (název „ústav" 

je nahrazen slovem „domov"), je jakým způsobem tuto transformaci uskuteční. 

Pro změny v pobytové péči jsou v u nás používány dva termíny 

- transformace a reforma. Transformaci pobytových služeb JOHNOVÁ (2008) 

vysvětluje jako „změnu služeb umožňující lidem s postižením žijícím dosud 

v ústavu žít v běžných životních podmínkách za současného zlepšení kvality 

jejich života. Součástí této změny je snaha umožnit lidem žít v běžné společnosti 

aktivně". (JOHNOVÁ, 2008 [online databáze] ) Reformou se rozumí úpravy 

vybavení a zlepšení prostředí ústavů. Těmito kroky lze přispět ke zkvalitnění 

života lidí. (JOHNOVÁ, 2008) 

S touto změnou i úzce souvisí změna postojů a myšlení samotného 

personálu. Na respektování lidské důstojnosti a podporu nezávislosti klientů 

domovů je kladen největší důraz. Pomoc by měly poskytnout vhodně koncipované 

vzdělávací programy. 

PRINCIPY ZMĚN V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Změny v sociálních službách jsou postaveny na těchto principech: 

• Integrace 

• Normalizace 

• Humanizace 

• Inkluze (ŠVARCOVÁ, 2003; PIPEKOVÁ, 2006) 
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Integrace znamená překonání nepřirozeného oddělení lidí s mentální 

retardací od světa lidí bez postižení. Představuje opak institucionálního přístupu, 

jedná se o program začlenění jedince do zdravé populace. 

Inkluze je dnes často zmiňována v souvislosti s integrací. Jedná se 

o soužití znevýhodněných s ostatní populací bez předchozího vydělení. 

Normalizací se rozumí proces, který má umožnit lidem s postižením co 

nejvíce normální běžný život. Tak jako každý člověk má právo na kvalitní, 

smysluplný rozvoj, tak i člověk s postižením má právo žít jako jeho vrstevníci 

v běžné populaci. 

Humanizace. Jedná se o změny přístupu celé společnosti. Humanizace se 

vztahuje ke každodenní praxi. Společnost by měla brát občany s postižením jako 

rovnocenné partnery a měla by jim pomáhat zvládat důsledky jejich handicapu. 

Sociální služby kladou velký důraz na dodržování lidských práv. 

3.3 Zákon o sociálních službách 

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 12 let trvalo, než byl přijat zákon, který 

zajistil lidem v nepříznivé sociální situaci přiměřenou pomoc a podporu, 

prostřednictvím individualizované sociální služby. 

Zákon řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob v nepříznivé sociální 

situaci. Zákon striktně sleduje dodržování lidských práv, zachování lidské 

důstojnosti. Po poskytovatelích zároveň požaduje, aby poskytnutá pomoc byla na 

takové úrovni, aby motivovala a nevytvářela závislost na péči sociální služby. 

Důležitý je také nový systém kvality poskytovatelů sociálních služeb. Garantuje 

kvalitní poskytování sociálních služeb prostřednictvím povinných registrací 

a inspekcí sociálních služeb. Novým prvkem je příspěvek na péči. Příspěvek na 

péči je pravidelná opakující se dávka, která je poskytována osobě závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci a která z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby 
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při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném 

stupněm závislosti. Výše příspěvku na péči je stanovena a hodnocena tak, aby si 

osoba, která tuto pomoc potřebuje, mohla uhradit poskytování sociální služby 

v takovém rozsahu, kterému odpovídá stanovený stupeň závislosti. Po 1. 1. 2007 

se také zcela zásadně mění vztah poskytovatel a uživatel v oblasti právního vztahu 

mezi nimi. Do 31. 12. 2006 uživatel žádal úřad o správní rozhodnutí o umístění do 

sociální péče. Od 1. ledna 2007 uživatel vyzve přímo poskytovatele a uzavírají 

společně smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že tento poskytovatel 

poskytuje požadovanou sociální službu, má volnou kapacitu a žádající osoba není 

ve zdravotním stavu, který by vyloučil poskytnutí sociální služby. (HANUŠ; 

KOLÁŘOVÁ, 2007) 

3.4 Sociální služby 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

definuje sociální službu jako činnost, soubor činností, poskytovaná pomoc, která 

splňuje tento charakter. Je dostupná z hlediska typu pomoci, územní a informační 

dostupnosti a v neposlední řadě také z hlediska ekonomických možností uživatelů. 

Má být uzpůsobena tak, aby vyhovovala individuální potřebě člověka a nikoliv 

potřebám systému. Je kvalitní, tzn. je zabezpečována způsobem a v rozsahu, 

který odpovídá současnému poznání a možnostem společnosti. Je bezpečná, tzn. 

je zabezpečována tak, aby neomezovala oprávněná práva a zájmy osob nebo 

nevedla к prohlubování nepříznivé sociální situace. Je aktivizační, působí na 

osoby aktivně, má podporovat rozvoj samostatnosti. (§2, §3) 

Sociální služby napomáhají lidem žít běžným životem. Umožňují jim 

pracovat, navštěvovat školy, nakupovat, účastnit se aktivit volného času, starat se 

sami o sebe, o domácnost apod. Jsou zaměřeny na zachování co nejvyšší 

důstojnosti a kvality života. Senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny 

s dětmi, ale také lidé žijící „na okraji" společnosti patří mezi nejpočetnější 

skupiny uživatelů sociálních služeb. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 
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Sociální služby poskytuje fyzická nebo právnická osoba, která má dle 

zákona o sociálních službách registraci. Poskytuje uživateli na základě smluvního 

vztahu sociální službu za účelem zajištění potřebné pomoci. Pokud sociální službu 

v domácnost poskytuje rodina nebo osoba blízká, nemluvíme o poskytovateli 

služby, ale o osobě blízké nebo jiné. Sociální službu mohou poskytovat 

i dobrovolníci a to na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí mít dobrovolníci uzavřenou 

smlouvu. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

Zajistit podporu rozvoje nebo alespoň zachování soběstačnosti uživatele je 

úkolem pro poskytovatele sociálních služeb. Tam, kde je to možné, je snahou 

navrátit uživatele do vlastního domácí prostředí a snažit se o obnovení nebo 

zachování jeho původního životního stylu. Sociální služby rozvíjí schopnosti 

uživatelů, umožňují jim vést samostatný život, pokud toho jsou schopni, snižují 

zdravotní a sociální rizika, která by mohla souviset se způsobem života uživatelů. 

(HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytnutí ubytování nebo 

pomoc při zajištění bydlení, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

Lidem s mentálním postižením jsou dostupné všechny sociální služby 

odpovídající jejich potřebám. Služby jsou poskytovány ambulantní, pobytovou 

či terénní formou. Tak jak stanovuje zákon, některé sociální služby jsou 

poskytovány bez úhrady (např. sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, 

sociální rehabilitace) a některé za úhradu (např. chráněné bydlení, zdravotnická 

zařízení pobytové péče, všechny pobytové domovy). U každé sociální služby 

poskytované za úhradu je stanovena maximální výše úhrady. (HANUŠ; 

KOLÁŘOVÁ, 2007) 
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3.4.1 Druhy sociálních služeb 

Rozdělení a popis sociálních služeb stanovuje zákon o sociálních službách. 

Jednotlivé úkony včetně maximálních cen řeší prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. 

(HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Sociální poradenství - Základní a odborné sociální poradenství. 

(HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Služby sociální péče - Osobní asistence, Pečovatelská služba, Tísňová 

péče, Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba, Podpora 

samostatného bydlení, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, Denní 

stacionáře, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, 

Chráněné bydlení, Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních pobytové péče. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Služby sociální prevence - Služby rané péče, Telefonická krizová 

intervence, Tlumočnické služby, Azylové domy, Domy na půl cesty, 

Kontaktní centra, Krizová pomoc, Nízkoprahová denní centra, 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Noclehárny, Služby následné 

péče a doléčovací, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

Sociálně terapeutické dílny, Terapeutické komunity, Terénní programy, 

Sociální rehabilitace. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

Služby sociální péče popisuje zákon takto: 

Zaměřím se pouze na popis služeb, které může využít klient / klientka 

s mentální retardací. 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé 

pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
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o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je poskytována 

za úplatu. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Centra denních služeb 

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném 

zařízení s cílem posílit soběstačnost a samostatnost seniorů a osob se zdravotním 

postižením v nepříznivé sociální situaci, která může vést к sociálnímu vyloučení. 

Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je 

poskytována za úplatu. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Stacionáře denní a týdenní 

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení 

osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám ohroženým užíváním 

návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení 

osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám ohroženým užíváním 

návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba 

představuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění 

bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv 

a zájmů. Služba je poskytována za úplatu. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 
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• Chráněné bydlení 

U chráněného bydlení se jedná o dlouhodobou pobytovou službu 

poskytovanou osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. 

Osobě se podle potřeby poskytuje podpora osobního asistenta. Služba zahrnuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, 

pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je poskytována za úplatu. (HANUŠ; 

KOLÁŘOVÁ, 2007) 

Služby sociální prevence popisuje zákon takto: 

Zaměřím se pouze na popis služeb, které může využít klient / klientka 

s mentální retardací. 

• Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory 

Jedná se o sociální službu ambulantní popř. terénní. Je poskytována osobám 

v důchodovém věku, u kterých existují rizika sociálního vyloučení v důsledku 

dopadů dlouhodobě obtížně sociální situace, kterou tyto osoby nedokáží sami bez 

pomoci překonat. Služba zahrnuje aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv 

a zájmů. Služba je poskytována bezúplatně. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou. Je poskytována 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Služba 

zahrnuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích к sociálnímu začlenění, nácvik 

pracovních návyků, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je 

poskytována za úplatu. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik 

potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících к dosažení 

samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav. Cílem sociální rehabilitace je dosažení nalezení 

vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí 

poskytování sociálních služeb. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

• Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby jsou terénní nebo ambulantní. Poskytují se osobám 

s poruchami komunikace (týká se převážně smyslových vad), které nejsou 

schopni běžně komunikovat se svým okolím. Služba zahrnuje tlumočení do 

znakového jazyka pro sluchově postižené, pomocí Lormovy dotekové abecedy 

atp. pro osoby s kombinovaným postižením, pomoc při zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je 

poskytována bezúplatně. (HANUŠ; KOLÁŘOVÁ, 2007) 

4 Domov Dědina v Opočně - Domov pro 

osoby se zdravotním postižením 

4.1 Historie zařízení 

Historií tohoto zařízení je možné i dobře zmapovat vývoj celé pobytové péče 

od padesátých let minulého století v Čechách. 14. prosince 1951 je datován vznik 

zařízení. Bylo to v době, kdy do kapucínského kláštera v Opočně přesídlil 

z Hradce Králové Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy, 

který vznikl z odkazu Růženy Sobotové a Dr. Jana Soboty z roku 1928. Do roku 

52 



1982 o „chovanky" pečovaly řádové sestry, po roce 1982 byla péče nahrazena 

civilním personálem. Počet klientek se v té době pohyboval kolem třiceti. 

(GOISOVÁ, 2005) 

V roce 1986 byla dokončena výstavba dvou budov okálového typu 

v areálu klášterní zahrady. Kapacita ústavu se tak navýšila na 101 klientek. Do 

zařízení přicházely ženy starší 26 let věku většinou z ústavů pro děti a mládež se 

všemi stupni mentálního postižení a často kombinovanými tělesnými 

a smyslovými vadami. V té době byl upřednostňován medicínský model péče. 

V zařízení pracovalo 18 zdravotních sester, pomocný zdravotní personál 

a 2 inštruktorky pro pracovní činnost. (GOISOVÁ, 2005) 

V důsledku společenských změn docházelo i ke změnám přístupu ke 

klientkám ústavu. Do popředí se dostal tzv. výchovný personál a posun nastal i ve 

snaze sociálního začleňování klientek do společnosti. V roce 1999 byl za tímto 

účelem zrekonstruován objekt bývalé školy v Klášteře nad Dědinou, kde je 

doposud osmi ženám s lehčím mentálním postižením umožněno žít poměrně 

nezávislý život za podpory pracovnic v sociálních službách. Náplní péče je starost 

o „svoji" domácnost. Ta spočívá v samostatném vaření, uklízení, praní, starání se 

0 zahradu, vlastní zvířata a další činnosti spojené s běžným životem. Podařilo se 

vytvořit téměř domácí atmosféru a začlenit se do života obce. (GOISOVÁ, 2005) 

Průběžně docházelo ke změnám, které měly přispět ke zkvalitnění péče 

1 prostředí starého ústavu - např. rozdělení pokojů a snížení počtu klientek 

v ložnicích, zbudování výtahu ve staré budově kláštera, pořízení moderních 

rehabilitačních pomůcek, zavedení aktivizačních služeb jako kavárna v areálu, 

soustavné opravy budov. Ale i přesto tímto nebylo možné naplnit cíle, které by 

moderní sociální služba měla splňovat. К rozhodnutí stavět nové zařízení přispěl 

i havarijní stav okálových budov, ve kterých žilo 56 klientek. Bylo zapotřebí 

hledat náhradní řešení. (GOISOVÁ, 2005) 

Ze strany krajských i ministerských orgánů se podařilo sehnat dostatečnou 

podporu a v září 2005 byla zahájena výstavba nového zařízení. (GOISOVÁ, 

2005) 
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4.2 Filozofie nového projektu 

Nové zařízení je realizováno jako soubor staveb, které jsou „rozpuštěny" do 

čtyř územních lokalit. Jak vysvětluje ředitelka zařízení GOISOVÁ, „tak aby bylo 

umožněno maximální možné začlenění klientů do majoritní společnosti. 

Vytvoříme-li jeden velký komplex budov obehnaný plotem pro tak velký počet 

klientů, vytvoříme pouze nové uzavřené gheto. Nový ústav neposkytuje nic 

jiného, než okolní svět z veřejně dostupných zdrojů a proto není nutné vytvářet 

speciální vybavení a podmínky pro některé služby uvnitř instituce, např. ordinace 

lékařů, centrální kuchyň, prádelnu, kadeřnictví, tělocvičnu, bazén". (GOISOVÁ, 

2005) 

Projekt je řešen v lokalitě České Meziříčí a v lokalitě Přepychy formou dvou 

dvojdomků zasazených v běžné zástavbě. V lokalitě Opočno je situována 

centrální část se službami pro všechna střediska. Nacházejí se zde i dva ubytovací 

pavilony pro klientky vyžadující větší zdravotní péči. Čtvrtou lokalitou je již 

zmíněné detašovaného pracoviště v Klášteře nad Dědinou. 

Dvojdomky ve středisku v Českém Meziříčí s kapacitou 36 osob a středisku 

v Přepychách s kapacitou 34 osob se vnitřním uspořádáním podobají rodinným 

domům. Každá domácnost je určena 8 - 9 klientům. Pokoje jsou buď 

jednolůžkové, nebo dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. К domácnosti 

náleží kuchyň, jídelna, obývací pokoj s pavlačovým schodištěm a galerií, zimní 

zahrada, prádelna, pracovna, garáž a zázemí pro personál. Okolí domků zdobí 

okrasná zahrada s altánem. 

Pobytové zařízení v Opočně je umístěno ve dvou přízemních pavilonech. 

Zařízení slouží pro 24 klientek, které vyžadují vyšší zdravotní péči. Klientkám 

jsou к dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Na každém 

pavilonu se nachází kuchyň, jídelna, společenská místnost, koupelna se zvedacím 

zařízením, lékařská ordinace, zázemí pro personál a prádelna. Do veškerých 

prostorů je umožněn bezbariérový přístup. 
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Centrální budova v Opočně je sídlem denního stacionáře, centra pro 

vzdělávací a zájmové aktivity klientek, moderní fyzioterapie, administrativního 

a technického zázemí pro všechna střediska. 

Projekt nového zařízení představuje kromě výstavby moderního bydlení 

a vybavení odpovídající současným technickým, hygienickým a estetickým 

parametrům, především změnu systému v poskytované péči. „Koncepce nového 

ústavu by měla vést především ke zkvalitnění života klientů, к sociálnímu 

začlenění, co největší osobní nezávislosti, autonomii a respektu к jejich právům. 

Takto koncipovaný projekt je dobrým základem pro naplnění cílů organizace, 

kterým je spokojený klient, žijící plnohodnotným a kvalitnějším životem v obci 

stejně jako každý jiný občan. V současném ústavu je klient „plně zaopatřen", 

nemusí se o nic starat, jeho život je organizován někým jiným. V běžném životě 

člověk směřuje svoji celodenní činností к uspokojování základních životních 

potřeb. Toho je klient ústavu zbaven a volný čas je často věnován činnostem, 

které nejsou v jeho věku přirozené." (GOISOVÁ, 2005) 

Přesídlením do nových domků v roce 2007 je uzavřena etapa opočenského 

Ústavu sociální péče pro dospělé. Zároveň s tím, v souladu s platnou legislativou 

získal „ústav" status „domov pro osoby se zdravotním postižením" s názvem 

Domov Dědina. 

Fotografie středisek Domova Dědina (viz příloha č. 1). 

4.3 Realizace projektu 

Výstavba nového zařízení byla slavnostně zahájena 23. září 2005. Stěhování 

probíhalo po etapách. Jako první byla dokončena výstavba dvou dvojdomků 

v Českém Meziříčí. Klientky se sem stěhovaly 12. února 2007. V květnu téhož 

roku obydlilo 34 klientek dva kilometry od sebe vzdálené dvojdomky 

v Přepychách. Poslední etapa stěhování proběhla 10. 9. 2007 do nového střediska 

v Opočně. 

Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

Královéhradeckým krajem a také z prostředků nadace „Divoké husy" a „Dům pro 
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postižené ženy Opočno" z holandského města Gieten. Se skupinou holandských 

přátel funguje výborná spolupráce již od roku 1995. Každoročně pořádají mnoho 

aktivit, z jejichž výtěžku přispívají zařízení vždy na konkrétní účely. Díky jejich 

finanční pomoci byl pořízen altán pro středisko Klášter nad Dědinou, nábytek 

a elektronika, kterými jsou vybavena nová střediska. 

Obrázek č. 1 : Střediska Domova Dědina 

Zdroj: http://www.domov-dedina.cz/ 
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5 Cíl výzkumného šetření 

Cílem mého výzkumného šetření je zmapovat životní styl a s tím i spojené 

stravovací návyky klientek domova pro osoby se zdravotním postižením - Domov 

Dědina v Opočně. V závislosti na životním stylu, stravovacích návycích se chci 

zaměřit na výskyt obezity u těchto klientek. Zajímá mě, zda existuje nějaký vztah 

mezi obezitou, stravovacími návyky a životním stylem klientek tohoto zařízení. 

6 Metody výzkumného šetření 

Pro svoje empirické výzkumné šetření jsem zvolila explorativní metodu 

rozhovoru. Jedná se o individuální částečně řízený rozhovor. Pro tento typ 

rozhovoru jsem se rozhodla z důvodu nejvhodnější možnosti získání co nejvíce 

rozmanitých informací z oblasti životního stylu a stravovacích návyků 

dotazovaných. Oporou mi byl předem připravený dotazník v podobě 

záznamového archu (viz příloha č. 2). Během rozhovoru s jednotlivými 

klientkami probíhal zápis do tohoto záznamového archu. V dotazníku byly 

použity otázky otevřené, uzavřené - s výběrem odpovědí a otázky polouzavřené. 

Jednotlivé otázky byly přizpůsobeny mentalitě klientek tak, aby pro ně byly 

zcela pochopitelné. Např. u otázky (č. 20), kde zjišťuji, jaké množství tekutin 

vypijí klientky za den, jsem musela výběr odpovědí uváděných v litrech zaměnit 

za počet hrníčků, jelikož ani jedna z klientek jednotky objemu neovládá. Stejně 

tak u otázek (např. č. 1 a č. 5), kde ve výběru odpovědí uvádím „klientky", bylo 

zapotřebí toto slovo nahradit pro lepší pochopení dotazovaných klientek slovem 

„děvčata", termín „pracovnice v sociálních službách" nahradit slovem 

„vychovatelka". U některých otázek bylo nutné přeformulovat znění celé otázky, 

např. u otázky č. 19 „Dodržujete pitný režim?", jsem se zeptala takto: „Pijete 

hodně nebo málo?", jelikož termín „pitný režim" není pro klientky srozumitelný. 

Velkou oporou v komunikaci s klientkami mi bylo i to, že v zařízení po několik 
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let pracuji jako brigádnice a samotné klientky dobře znám. Díky tomu rozhovor 

probíhal v přátelské atmosféře, bez napětí a nervozity. 

К doplnění výše zmíněné metody jsem použila techniky analýzy osobní 

dokumentace. Pracovala jsem s dokumentací instituce a s osobními spisy klientek. 

Jelikož ani jedna z vybraných klientek není způsobilá к právním úkonům, byl 

zapotřebí pro nahlédnutí do spisů klientek souhlas opatrovníka (starosty obce). 

Pro zpracování a vyhodnocení zjištěných údajů jsem použila komparativní 

metodu, která je založena na porovnávání životního stylu, stravovacích návyků 

dvou vybraných skupin klientek domova pro osoby se zdravotním postižením 

- Domov Dědina v Opočně. 

Výzkumné šetření bylo provedeno v období od 19. ledna 2008 do 2. února 

roku 2009. 

7 Zkoumaný soubor 

Kvalitativní výzkumné šetření je založeno na porovnání životního stylu, 

stravovacích návyků u klientek domova pro osoby se zdravotním postižením 

- Domov Dědina v Opočně. Šetření je prováděno na malém vzorku. Do 

výzkumného šetření jsem zařadila dvě sedmičlenné skupiny obyvatel z rozdílných 

lokalit zařízení. První zkoumaný vzorek klientek pochází ze střediska v Klášteře 

nad Dědinou, druhá část klientek ze střediska v Přepychách. Obě zařízení jsou 

součástí komplexu domova pro osoby se zdravotním postižením - Domov Dědina 

v Opočně. 

Výběrový soubor je určen nepravděpodobnostním výběrem formou úsudku. 

Díky doporučení sociálních pracovnic, které v tomto zařízení již dlouhodobě 

působí a jednotlivé klientky dobře znají, jsem vybrala klientky podobných 

vlastností, dovedností a obdobných potřeb. V obou skupinách jsou zastoupeny 

ženy přibližně stejné věkové hranice a lehčího mentálního postižení. Věkový 

průměr je okolo 58 let. Jejich schopnosti a dovednosti jsou zpravidla na stejné 
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úrovni. Kromě jedné z žen nemá ani jedna ukončené základní vzdělání. Odlišnosti 

lze nalézt např. v délce pobytu v pobytovém zařízení. 

7.1 Charakteristika domova pro osoby se zdravotním 

postižením Domov Dědina v Opočně 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Dědina (dále jen 

Domov Dědina) je zařízením, které poskytuje celoročně služby dospělým ženám s 

mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které 

nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za 

pomoci svého okolí, ani za podpory terénních služeb. V současné době domov 

pečuje o 107 klientek, z toho 5 klientek dochází do denního stacionáře. 

(GOISOVÁ, 2005) 

Od roku 1999 je Domov Dědina (tehdy ještě jako Ústav sociální péče) 

také provozovatelem střediska v Klášteře nad Dědinou, které umožňuje 

8 uživatelkám s lehčím mentálním postižením žít poměrně samostatný nezávislý 

život za podpory 4 pracovníků zařízení. (GOISOVÁ, 2005) 

Domov Dědina donedávna sídlil v nevyhovujících prostorách bývalého 

kapucínského kláštera v Opočně, jejichž technický stav a prostorové podmínky 

nesplňovaly stále rostoucí požadavky hygienických či bezpečnostních předpisů 

a především standardy kvality poskytované péče. (GOISOVÁ, 2005) 

Výstavba nového zařízení proběhla v období září 2005 - srpen 2007. Projekt 

je řešen jako soubor staveb ve 3 lokalitách. Centrální část je situována ve 

středisku Opočno. Opočenské zařízení je vybudováno pro 24 

uživatelů vyžadujících zvláštní péči ve dvou ubytovacích pavilonech. Nachází se 

zde také centrum pro vzdělávací a zájmové aktivity uživatelů, fyzioterapie, 

administrativní a technické zázemí pro všechny lokality. Ve středisku České 

Meziříčí /kapacita 36 osob/, Přepychy /kapacita 34 osob/ je projekt řešen formou 

dvojdomků, které jsou vnitřním uspořádáním podobné běžným rodinným domům. 

Každá domácnost je určena pro 8 - 9 klientek. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové 

s vlastním sociálním zázemím. (GOISOVÁ, 2005) 
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7.1.1 Charakteristika zkoumaných středisek 

STŘEDISKO PŘEPYCHY 

Ve středisku Přepychy s kapacitou 34 osob je projekt řešen formou 

dvojdomků, které jsou vnitřním uspořádáním podobné běžným rodinným domům. 

Tyto domky se nachází ve dvou lokalitách obce. „Žlutý dům" je poblíž 

fotbalového hřiště, na začátku obce od Opočna. Druhý „zelený dům" se nachází 

na konci obce, směr Nová Ves. Každá domácnost je určena pro 8 - 9 klientek. 

Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. К domácnosti 

přísluší jídelna, kuchyňka, obývací pokoj, zimní zahrada, pracovna, prádelna 

a zázemí pro personál. Okolo se rozprostírá okrasná zahrada s altánem. 

STŘEDISKO KLÁŠTER NAD DĚDINOU 

Středisko je umístěno v rekonstruované části bývalé školy v malé obci 

Klášter nad Dědinou, která je vzdálená přibližně 10 km od Opočna. Tato malá 

vesnička spadá pod obec Ledce. V tomto středisku je umožněno osmi 

obyvatelkám s lehčím mentálním postižením žít poměrně samostatný nezávislý 

život za podpory čtyř pracovníků domova. V budově se nachází dvoulůžkové 

pokoje, ke kterým náleží obývací pokoje, dvě kuchyňky s velkou jídelnou, 

sociální zařízení, pracovna a místnost pro personál. Součástí je okrasná zahrada 

s dřevěným zahradním altánem a posezením. 

8 Rozhovor 

Rozhovor je velmi často používána metoda v oblasti sociologie, psychologie 

a pedagogiky. Tuto metodu jsem pro své výzkumné šetření zvolila jako 

nejvhodnější možnost navození kontaktu s klientkami. 

Částečné řízený rozhovor probíhal individuálně s každou klientkou. Oporou 

mi byl předem připravený dotazník v podobě záznamového archu (viz příloha 
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č. 2). Dotazník tvoří 26 otázek. Jedná se o kombinaci otázek otevřených, 

uzavřených - s výběrem odpovědí a otázek polozavřených. V úvodní části jsem 

každou klientku seznámila s cílem mého výzkumného šetření a zaručila jí 

anonymitu odpovědí, které jsou využity pouze pro studijní účely. 

S klientkami se mi spolupracovalo velice dobře. Každá klientka mi 

odpověděla na všechny mé dotazy. Čtyři klientky měly problém s komunikací. 

Jedna z nich je od narození hluchoněmá, tudíž rozhovor probíhal prostřednictvím 

jiné klientky, která ovládá znakovou řeč. Obě klientky se dlouhodobě znají, 

znakovou řeč mezi sebou běžně používají, takže nebyl problém vést rozhovor 

tímto způsobem. Zbývající tři klientky trpí vadou řeči, jejich řeč je obtížně 

srozumitelná. V případě špatného porozumění klientce mi byla nápomocí její 

spolubydlící. Protože se obě navzájem velmi dobře znají, komunikují mezi sebou, 

byla mi schopná spolubydlící vysvětlit, co chce klientka vyjádřit. 

9 Údaje o respondentkách 

Součástí záznamu rozhovoru s jednotlivými klientkami je i charakteristika 

jednotlivých klientek, která rozšiřuje údaje o respondentkách a zároveň poskytuje 

oporu pro interpretaci dat získaných technikou rozhovoru. 

9.1 Klientky ze střediska Klášter nad Dědinou 

Charakteristika klientky MARIE 

Věk: Jedná se o 70letou ženu. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 21 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. V roce 1999 se přestěhovala do střediska v Klášteře nad Dědinou. 

Zde žije desátým rokem. 

Sociabilita: Je velmi vstřícné povahy. Občas má sklon k vypočítavosti. К lidem je 

přátelská, ale zvířat se bojí. Na pochvalu reaguje přijetím, občas s vlastním 

komentářem a totéž platí i u plnění svých povinností. Adaptace na nové prostředí 

je přiměřená, občas je náladová. Vyskytuje se u ní dvouhlasná samomluva. Je 
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milá, z problémové situace se snaží dostat žertem. Má však sklony к drobným 

krádežím věcí a peněz. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Nutný dohled potřebuje při oblékání 

čistého spodního prádla. Je velmi parádivá. Podílí se na přípravě jídla. Zena není 

omezena v pohybu. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Pozornost a paměť je přiměřená věku, orientuje se 

v prostoru a čase. Ovládá základní dovednosti a vědomosti. Dokáže plynule číst, 

umí psát s chybami a početní operace zvládá do 10. Řeč je logická, dokáže vést 

průměrný dialog. Při řeči gestikuluje rukama. 

Zájmy a záliby: Ráda plete. 

Kontakt s rodinou: S rodinou neudržuje žádný kontakt. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Marií 

Se stravováním je velice spokojená. Trpí cukrovkou, ale velice slabou. Sladí 

sacharinem. Některá jídla nesmí, ale jsou vždy nahrazena jídlem, které odpovídá 

její dietě. Nevzpomněla si na jediné jídlo, které by jí nechutnalo, má ráda 

všechno. Za den vypije asi 1 až 2 litry tekutin. Jedná se o čaj, kávu, minerální 

vodu, někdy mléko. Hodně pije večer. Když má žízeň, zajde si do kuchyně pro 

minerální vodu, která je všem klientkám к dispozici celý den. Dopoledne 

a odpoledne si vaří kávu. Když jdou s ostatními děvčaty na nákup, v obchodě si 

kupuje kávu, dia bonbóny a dia sušenky. 

Ráda chodí na vycházky, na nákup, v létě chodí na houby, pracuje na 

zahradě a jejím velkým koníčkem je pletení. V neděli chodí do kostela. V případě 

potřeby se podílí na aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání listí apod. Žádnému 

sportu se nevěnuje. 

Po zdravotní stránce se cítí dobře. Je se sebou spokojená, líbí se sama sobě. 

Nic by na sobě měnit nechtěla. 
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Charakteristika klientky KVĚTY 

Věk: Jedná se o 631etou ženu. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 13 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. Nějaký čas pracovala jako pomocná dělnice v továrně. Do 

střediska v Klášteře nad Dědinou se přestěhovala v roce 1999. Zde žije deset let. 

Sociabilita: Má vstřícné chování, občas je panovačná. Vztah к lidem je přátelský, 

až úlisný. V kolektivu prosazuje vůdčí chování. Na pochvalu reaguje kladně, plní 

své povinnosti, prosbě vyhoví. Na výtku reaguje odmluvou, diskuzí až 

trucovitostí. Je velmi hovorná, nepustí druhé ke slovu. Bojí se zvířat. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je velmi soběstačná, samostatná a pečlivá. Podílí se 

na přípravě jídla. Není omezena v pohybu. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Paměť je přiměřená věku, pozornost dlouhodobá. 

Umí se orientovat v prostoru a čase a ovládá základní dovednosti a vědomosti. Čte 

a píše pouze písmena, početní operace ovládá lépe. Řeč je plynulá a logická. 

Dokáže vést průměrný dialog, prosazuje si vlastní téma hovoru. 

Zájmy a záliby: Nerada maluje, špatně drží tužku a neumí stříhat. Má záporný 

vztah к ručním pracím. 

Kontakt s rodinou: Jezdí za ní sestra, s rodinou udržuje stálé vztahy. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Květou 

Se stravováním je spokojená, nic by neměnila. Není omezena žádnou dietou. 

Mezi její oblíbená jídla patří „knedlo-zelo-vepřo", špenát, těstoviny, bramborová 

kaše, řízek a bramborový salát, bílé polévky. Nemá ráda krupicovou kaši. Za den 

vypije méně než llitr. Sama říká, že pitný režim moc nedodržuje. Pije kávu, čaj, 

mléko (kakao), minerální vodu i vodu. Během dne si sama uvaří kávu nebo pije 

limonádu, kterou si koupí v obchodě. Kupuje si také ještě kávu, brambůrky 

a oříšky. 

Mezi její pohybové aktivity patří vycházky, v neděli chodí do kostela, lx za 

týden chodí na nákup s ostatními děvčaty, v případě potřeby se podílí na 
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aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání listí. Každý čtvrtek navštěvuje kroužek 

keramiky. Nesportuje. 

Se svým tělem je spokojená. 

Charakteristika klientky HANY 

Věk: Jedná se o ólletou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: Do pobytového zařízení v Opočně přišla 

z psychiatrické léčebny. V Opočně žila 12 let. V roce 1999 se přestěhovala do 

střediska v Klášteře nad Dědinou. Zde žije desátým rokem. 

Sociabilita: V kolektivu je zdrženlivá, ale ve známém prostředí přátelská. Zvířat 

se nebojí. Na pochvalu či výtku reaguje přijetím. Na nové lidi nebo prostředí 

reaguje útlumem. Potřebuje okolo sebe známé prostředí. Je velmi nenápadná 

a tichá, ale jinak vesele povahy. Není lakomá. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Občasný dohled potřebuje při 

hygieně. Je poměrně pomalá a motoricky neobratná. Není omezena v pohybu, je 

však velmi hypoaktivní. Podílí se na přípravě jídla. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Pozornost a paměť je krátkodobá. Umí se 

orientovat částečně v prostoru a v čase. Časově rozezná pouze - dnes, hodiny 

nezná. Zná základní barvy. Ovládá z části základní dovednosti a vědomosti. Sčítá 

od jedné do pěti, nečte, rozeznává pouze jednotlivá písmena. Podepíše se 

částečně. 

Zájmy a záliby: Mezi její záliby patří malování, prohlížení časopisů a stolní hry. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt s rodinou své neteře. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Hanou 

Se stravováním je spokojená, nic by nechtěla měnit. Není omezena žádnou 

dietou. Má ráda všechny jídla, mezi nejoblíbenější patří brambory a řízek, 

brambory s mletým masem, žemlovka a buchty. Denně vypije kolem 1 litru tekutin. 

Jedná se o kávu, čaj, kakao, minerální vodu, vodu se šťávou. Ale je to různé, jak 
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sama říká. Sama si má možnost připravit kávu, vodu se šťávou. V obchodě si 

kupuje sušenky, kávu, banány, hašlerky, brambůrky. 

V neděli chodí do kostela, ráda chodí na vycházky a na nákup s ostatními 

děvčaty. V případě potřeby se podílí na aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání 

listí. Nesportuje. 

Se svou postavou je spokojená. 

Charakteristika klientky VĚRY 

Věk: Jedná se o ólletou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 11 let, kam přišla 

z jiného pobytového zařízení. V roce 1999 se přestěhovala do střediska v Klášteře 

nad Dědinou. Zde žije desátým rokem. 

Sociabilita: V kolektivu se chová přátelsky, nové lidi i prostředí přijímá dobře. 

Zvířat si moc nevšímá. Dokáže být lítostivá a plačtivá. Občas lže a hádá se, jinak 

je veselé povahy, není lakomá. Na pochvalu či výtku reaguje přijetím. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Občasný dohled potřebuje při 

hygieně. Při stolování je nepořádná. Zena není omezena v pohybu, ale je velmi 

hypoaktivní, motoricky neobratná, má vadné držení těla. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Umí se orientovat částečně v prostoru a v čase. 

Téměř neovládá základní dovednosti a vědomosti. Početní operace ovládá do 

5, nesčítá, neodečítá, nečte. Podepíše se částečně, opisuje hůlkovým písmem. Řeč 

obtížně srozumitelná. 

Zájmy a záliby: Ráda plete, poslouchá rádio a hraje stolní hry. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svým bratrem, který za ní jezdí 

pravidelně na návštěvy. 

Využití pedagogické dokumentace 
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Rozhovor s klientkou Věrou 

Ve stravování by nic nechtěla měnit, je spokojená. Není omezena žádnou 

dietou. Do svých oblíbených jídel zařadila brambory s dušenou mrkví, špagety, 

španělského ptáčka s rýží. Naopak mezi jídla, která nemusí, patří špenát, rybí filé 

a bramborová polévka s houbami. Na pitný režim moc nedbá, denně vypije méně 

než llitu tekutin. Pije kávu, mléko, čaj, minerální vodu a limonády. Vodu nepije, 

jak sama řekla, voda je prý na angínu. Pokud má žízeň během dne, pije limonádu. 

Když jde na nákup, nakupuje sušenky, kávu, čaj, kapucino, šťávu, čokoládu, želé. 

Má hodně ráda sladké. 

Do jejich pohybových aktivit můžeme zařadit každodenní vycházky, pěšky 

chodí do obchodu na nákup, v případě potřeby se podílí na aktivitách v obci 

- úklidu návsi, hrabání listí. Nesportuje. 

Se svým tělem je spokojená, nechtěla by na sobě nic měnit. 

Charakteristika klientky RŮŽENY 

Věk: Jedná se o 651etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 36 let. Do zařízení 

přišla ze zařízení pro hluchoněmé, kam byla umístěna ve dvou letech. V roce 

1999 se přestěhovala do střediska v Klášteře nad Dědinou. Zde žije desátým 

rokem. 

Sociabilita: Klientka je velice společenská, ale mrzí ji, když se nedomluví 

s ostatními, je velice citlivá a často se rozpláče. Nové lidi i prostředí přijímá velice 

kladně, na vše nové se těší. Má kladný vztah ke zvířatům, obzvláště ke psům. 

Zadané úkoly plní ochotně, je však dost hlučná a zbrklá. К negativním osobním 

vlastnostem patří závistivost. Když si někdo něco koupí nebo dostane, hned to 

chce mít taky a urazí se, pokud se jí to nevyplní. Touží mít někoho jen pro sebe. 

Na pochvalu reaguje kladně, směje se a tleská. Výtku však přijímá negativně, 

rozčílí a urazí se. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Nutný dohled potřebuje pouze při 

hygieně. Žena není omezena v pohybu. Podílí se na přípravě jídla. 
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Kognitivní funkce a vzdělání: Umí se orientovat částečně v prostoru a v čase. 

Částečně ovládá základní dovednosti a vědomosti. Početní operace ovládá do 15. 

Umí se podepsat, částečně zvládá opis, ale neví, co píše, používá znakovou řeč, 

verbálně se vyjadřuje slabikou "me" a pohybem hlavy a rukama. 

Zájmy a záliby: Ráda se baví, jezdí na výlety, plete a miluje tanec. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svoji sestrou. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Růženou 

Vzhledem k tomu, že klientka je hluchoněmá, rozhovor jsem vedla 

prostřednictvím jiné klientky, která ovládá znakovou řeč. Ta vše klientce 

znakovala a poté mi tlumočila její odpovědi. 

Se stravováním je klientka spokojená, pouze by si přála jiné polévky, a to 

polévky s knedlíčky a polévky s těstovinou, které v jídelníčku postrádá. Žena je po 

operaci žlučníku. Trpí zažívacími problémy při konzumaci luštěnin, smetany 

a mléka. Kávu smí pouze bez kofeinu. Na základě toho je i přizpůsoben její 

jídelníček tak, aby se v něm tyto potraviny nevyskytovaly. Nudle s mákem patří 

mezi její neoblíbenější jídlo. Jí všechno, tudíž ani neuvedla žádné jídlo, které ji 

nechutná. Během dne vypije méně než llitr tekutin. Jedná se o dia kávu, čaj, 

kakao, minerální vodu a vodu. Sama si má možnost připravit dia kávu, jinak pije 

vodu. V obchodě si kupuje tatranky, bonbóny, perníky. 

Každý den chodí na vycházky, jednou týdně na nákup a v neděli do kostela. 

Má na starost (společně ještě s jednou klientkou, se kterou se střídají) králíky. 

V případě potřeby se podílí na aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání listí. 

Každý čtvrtek navštěvuje kroužek keramiky. Nesportuje, ale dříve hrávala 

přehazovanou. 

Se svou postavou je spokojená. 
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Charakteristika klientky MILUŠE 

Věk: Jedná se o 411etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: Do pobytového zařízení v Opočně přišla z rodiny. 

V Opočně žila 12 let. V roce 1999 se přestěhovala do střediska v Klášteře nad 

Dědinou. Zde žije desátým rokem. 

Sociabilita: К ostatním lidem se chová velice kladně a přátelsky, nejraději však 

tráví čas se svoji spolubydlící. V kolektivu působí nesměle, neprůbojně, drží se 

stranou. Na nové lidi si zvyká pomalu, je plachá, nesmělá a nemluví. V novém 

prostředí se adaptuje dobře, pokud má u sebe kamarádku. Zadané úkoly plní 

ochotně, ví si rady. Na pochvalu reaguje kladně, má z ní radost, je pak ještě 

ochotnější. Jakmile ji však někdo něco vytkne, je nervózní, roztržitá a rozzlobená. 

Má strach ze psů. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Občasný dohled potřebuje při 

oblékání. Žena je omezena v pohybu psychomotorickou retardací s pravostrannou 

hemiparézou. Pomáhá při přípravě jídla. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Neovládá základní dovednosti a vědomosti. Čtení 

a psaní si neosvojila. Vyjadřuje se jednoduchými slovy, řeč je nesrozumitelná. 

Zájmy a záliby: Ráda chodí na vycházky, pečuje o květiny a pracuje na zahradě. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svou sestrou. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Miluší 

Ve stravování by nic neměnila, vše jí vyhovuje, je spokojená. Není omezena 

žádnou dietou. Jako oblíbená jídla uvedla maso, řízek a párky. Ale to co nemusí, 

je maso z králíka. Pitný režim, jak sama uvedla, moc nedodržuje. Vypije méně než 

llitr tekutin. Vodu nepije, ale čaj, mléko, kávu, limonádu pije téměř každý den. 

Mezi nápoje, které si připraví sama, patří káva, čaj a limonáda. Když jde na 

nákup, kupuje kávu, sušenky a limonádu. 

Do jejich pohybových aktivit můžeme zařadit každodenní vycházky, pěšky 

chodí do obchodu na nákup, v létě seče trávu, v případě potřeby se podílí na 
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aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání listí. Každý čtvrtek se účastní kroužku 

keramiky. Žádnému sportu se nevěnuje. 

Měnit by na sobě nic nechtěla. S tím jak vypadá, je spokojená. 

Charakteristika klientky JANY 

Věk: Jedná se o 51 letou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 24 let. Do zařízení 

přišla z jiného pobytového zařízení. V roce 1999 se přestěhovala do střediska 

v Klášteře nad Dědinou. Zde žije desátým rokem. 

Sociabilita: Je velice kamarádská к ostatním lidem, v kolektivu je nenápadná. 

Nečiní ji problémy adaptovat se na nové prostředí a lidi. Snadno navazuje vztahy 

s muži z asociálního prostředí - nutný dohled. Zvířat se nebojí. Zadané úkoly plní 

většinou ochotně. Má ráda pochvalu a na výtku reaguje někdy lítostivě. Žena je 

klidné a mírné povahy, je pracovitá. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Není omezena v pohybu. Pomáhá při 

příprava jídla, je velice zručná v kuchyni. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Umí se orientovat v prostoru a v čase. Ovládá 

základní dovednosti a vědomosti. Umí psát, číst, počítat, částečně ovládá 

znakovou řeč. V letech 2001 - 2004 navštěvovala kurz na doplnění vzdělání 

základní školy ve speciální škole. Kurz úspěšně dokončila. 

Zájmy a záliby: Mezi její zájmy patří práce na zahradě a ruční práce. 

Kontakt s rodinou: Styky s rodinou neudržuje. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Janou 

Se stravováním je velice spokojená. Není omezena žádnou dietou. Jak říká, 

jí všechno. Obzvláště oblíbený má bramborový salát a luštěniny. Méně oblíbená je 

rýže, ale sní ji. Za den vypije asi 1 až 2 litry tekutin. Pitný režim dodržuje jak kdy. 

Pije kávu, čaj, kakao, minerální vodu, vodu. Sama si připraví kávu, čaj, vodu se 
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šťávou nebo pije limonádu. Když jdou s ostatními děvčaty na nákup, v obchodě si 

kupuje limonádu, bagetu, sladkosti nekupuje. 

Ráda chodí na vycházky, na nákup, v létě chodí na houby, pracuje na 

zahradě, seče trávu, stará se o králíky. V neděli chodí do kostela. V případě 

potřeby se podílí na aktivitách v obci - úklidu návsi, hrabání listí apod. Každý 

čtvrtek dochází do kroužku keramiky. V létě hraje přehazovanou, jezdí i na 

soutěže s ostatními děvčaty. 

Je se sebou spokojená, líbí se sama sobě, nic by na sobě měnit nechtěla. 

9.2 Klientky ze střediska Přepychy 

Charakteristika klientky RITY 

Věk: Jedná se o 441etou ženu. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 9 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. Klientka byla nějaký čas zaměstnána v chráněných dílnách. V roce 

2007 se přestěhovala do střediska v Přepychách. 

Sociabilita: Klientka je vstřícná к ostatním lidem, ráda si s nimi povídá. 

V kolektivu však vyvolává konflikty, je hašterivá a vztahovačná. Občas bývá 

plačtivá a sebelítostná. Adaptabilita na nové lidi a prostředí je přiměřená. Na 

pochvalu reaguje kladně, s úsměvem. Výtku naopak přijímá záporně, trucuje. 

Problematicky udržuje pořádek. Její vztah ke zvířatům je přátelský. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná, pouze výjimečně potřebuje dohled při 

osobní hygieně. Není omezena v pohybu. Nosí brýle. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Navštěvovala zvláštní školu, kterou ukončila 6. 

třídou. Ovládá malou násobilku, zkouší dělit. Bez problémů vypráví čtený text. 

Z chráněné dílny, kam docházela, byla vyloučena pro pomalé tempo. Prostorově 

se orientuje. 

Zájmy a záliby: Ráda jezdí na výlety, účastní se společenských akcí a sleduje 

televizi. 

70 



Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svoji matkou, která ji pravidelně 

navštěvuje. Klientka je na matce velmi závislá, těší se na její návštěvy. Občas 

jezdí domů. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Ritou 

Se stravováním je spokojená jak kdy, někdy ano, někdy ne. Někdy jí jídlo 

nechutná, např. ryby. Není omezena žádnou dietou. Do oblíbených jídel zařadila 

obalovaný sýr s hranolkami, buchty s mákem, tvarohový a makový závin, šišky 

s mákem, rajskou omáčku. Do jídel, která nemá ráda, patří špenát, čočka, křenová 

omáčka, rýže (když je často v jídelníčku) a rizoto. Přála by si, aby do jídelníčku 

byl zařazen obalovaný sýr s hranolkami. Za den vypije méně než llitr tekutin. 

Jedná se o čaj, někdy mléko (či kakao), limonádu, někdy vodu. Když má žízeň, pije 

čaj, limonádu nebo si připraví citrónovou šťávu. V obchodě si kupuje limonádu, 

sladkosti, sojovou tyčinku, někdy salám, občas ovoce a zeleninu. 

Žádnému sportu se nevěnuje, ale chodí na procházky, na nákup a účastní se 

tanečních zábav. 

Se svým tělem není spokojená, říká, že je tlustá a ošklivá. Přála by si 

zhubnout, nechce mít špeky. 

Charakteristika klientky ZDENKY 

Věk: Jedná se o 601etou ženu. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 42 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. Do střediska v Přepychách se přestěhovala v roce 2007. 

Sociabilita: Klientka je vstřícné povahy, usměvavá, přátelská к ostatním lidem. 

Ráda si povídá, trpí však vadou řeči - koktá. Bez problému se adaptuje na nové 

prostředí a nové lidi, hned navazuje kontakt. Občas neovládá své emoce, rozpláče 

se. Pochvalu přijímá s radostí, je šťastná, usmívá se. Výtku přijme, ale nějakou 

dobu se projevuje mimikou. Zvířat se nebojí, ale nevyhledává je. 
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Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná, jen potřebuje dohled při koupání 

a péči o kůži. Podílí se na přípravě jídla. Není omezena v pohybu. Musí nosit 

brýle, je krátkozraká. 

Kognitivní funkce a vzdělání: V mládí navštěvovala zvláštní školu. Zná barvy, 

počítá do deseti, číst neumí. Prostorově se orientuje. 

Zájmy a záliby: Ráda plete, vyšívá ubrusy a chodí na nákup. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svoji sestrou. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Zdenkou 

Má žlučníkovou dietou. Je к tomu uzpůsobeno i její stravování. Je jí 

dováženo jídlo odpovídající dietě. Se stravováním není moc spokojená. 

Problémem je její dieta. Nechutná ji mleté maso (radši má salámy), bramborová 

kaše, má raději rýži. Mezi její oblíbená jídla patří buchty, ale ty nemůže kvůli 

dietě. Za den vypije méně než llitr, ale záleží na tom, jak kdy - někdy vypije více, 

někdy méně. Pije kávu (ale bez kofeinu, kvůli vysokému tlaku), čaj, mléko (kakao), 

minerální vodu i vodu. Během dne si sama uvaří čaj nebo pije šťávu či vodu. Když 

chodí na nákup, kupuje si dietní sušenky (kvůli své váze), salám, kávu bez kofeinu, 

šťávu a brambůrky (ale ty jen výjimečně, neměla by je jíst). 

Mezi její pohybové aktivity patří vycházky, chodí na nákup, každou středu 

navštěvuje kroužek keramiky, ráda vyšívá, v létě pracuje na zahradě a chodí do 

kostela. Nesportuje. 

Sama se sebou není spokojená, cítí se tlustá. Přála by si zhubnout. 

Charakteristika klientky ALENY 

Věk: Jedná se o 501etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: Nějakou dobu pracovala v zahradnictví, kde vázala 

věnce. Do pobytového zařízení v Opočně přišla z rodiny. V Opočně žila 2 roky. 

V roce 2007 se přestěhovala do střediska v Přepychách. 
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Sociabilita: Klientka je přátelské povahy, s ostatními lidmi vychází velice dobře. 

Na nové lidi i prostředí si zvyká bez obtíží. Je však velmi citlivá. Pokud se hovoří 

0 jejich blízkých, často pláče. Na pochvalu reaguje smíchem, při výtce mlčí, 

někdy i souhlasí. Vztah ke zvířatům je velice kladný. Miluje psi (jak živé, tak 

1 plyšové). 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Není omezena v pohybu. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Absolvovala 1. až 5. třídu základní školy, poté 

přešla do pomocné školy. Umí psát, číst, umí počítat maximálně do deseti. 

Zájmy a záliby: Mezi její záliby patří poslouchání rádia a cestování za rodiči. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt s rodiči, každý týden za nimi jezdí. Matka je 

však těžce nemocná. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Alenou 

Se stravováním je spokojená, nic by nechtěla měnit. Trpí cukrovkou. Její 

stravování je tomu uzpůsobeno, je jí dováženo jídlo pro diabetiky a večer dostává 

ještě druhou večeři v podobě ovoce (např. pomeranč, jablko). Má ráda všechny 

jídla, ale mezi nej oblíbenější patří omáčky - rajská, koprová, svíčková. Denně 

vypije kolem 1 litru tekutin. Jedná se o kávu, čaj, kakao, minerální vodu 

(nesloženou), vodu se šťávou (pro diabetiky). Sladí cukerínem. Sama si má 

možnost připravit čaj nebo pije minerální vodu, kterou má na pokoji. V obchodě si 

kupuje dia sušenky a neslazenou minerální vodu. 

Chodí občas na procházky, na nákup s ostatními děvčaty, každou středu 

jezdí do kroužku keramiky, ráda se účastní tanečních zábav a v létě pracuje na 

zahradě. Nesportuje. 

Se svou postavou není moc spokojená. Cítí se moc silná, chtěla by zhubnout. 
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Charakteristika klientky HANY 

Věk: Jedná se o 651etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 44 let, kam přišla 

z internátni základní umělecké školy. Nějaký čas pracovala také jako brigádnice 

v cihelně a masném průmyslu. V roce 2007 se přestěhovala do střediska 

v Přepychách. 

Sociabilita: Je přátelské a vstřícné povahy. Kolektivu se nestraní, ale raději je 

sama nebo se svoji spolubydlící, která ji hodně ovlivňuje (mnoho let se přátelí 

a tráví spolu velkou část dne). Adaptabilita na nové lidi a prostředí je přiměřená. 

Málokomu se svěří, je citlivá. Občas odcizuje a shromažďuje věci, které jí nepatří, 

proto je nutná kontrola jejich věcí. Pochvalu i výtku přijímá kladně. Má kladný 

vztah ke zvířatům. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Občasný dohled potřebuje při hygieně 

a oblékání. Při stolování je čistotná. Žena není omezena v pohybu. Sama jezdí 

i autobusem. Trpí nedoslýchavostí, používá naslouchátko. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Umí číst, psát, počítat, zná hodnotu peněz, 

samostatně hospodaří s penězi. 

Zájmy a záliby: Mezi její záliby patří sledování televizních pořadů o vaření, jízda 

autobusem a taneční zábavy. Její velkou zálibou je také zdobení, dekorace 

místností různými květinami a přírodninami. 

Kontakt s rodinou: Kontakt s rodinou neudržuje, nemá žádné příbuzné. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Hanou 

Ve stravování by nic nechtěla měnit, je spokojená. Trpí cukrovkou. Její 

stravování je tomu uzpůsobeno, je jí dováženo jídlo pro diabetiky, večer dostává 

ještě druhou večeři v podobě ovoce (např. pomeranč, jablko). Do svých 

oblíbených jídel zařadila řízek s bramborami a knedlíky se zelím. Naopak mezi 

jídla, která nemusí, patří špenát a ostré omáčky (např. papriková), ta jí nedělá 

dobře na žaludek. Na pitný režim moc nedbá, denně vypije méně než llitr tekutin. 
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Pije hořký čaj, mléko, minerální vodu a vodu. Sladí cukerínem. Kávu nesmí kvůli 

vysokému tlaku. Pokud má žízeň během dne, pije čaj (hořký), který je к dispozici 

všem klientkám v kuchyni. Když jde na nákup, nakupuje dia sušenky, 

pomerančovou dia šťávu, čaj a neslazené minerální vody. 

Do jejich pohybových aktivit můžeme zařadit vycházky, pěšky chodí do 

obchodu na nákup, taneční zábavy a v létě práce na zahradě. Nesportuje. 

Se svým tělem je spokojená, nechtěla by na sobě nic měnit. 

Charakteristika klientky MARIE 

Věk: Jedná se o 61 letou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 45 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. V roce 2007 se přestěhovala do střediska v Přepychách. 

Sociabilita: Klientka je velice společenská, nekonfliktní, ráda hovoří s ostatními 

lidmi. Na nové lidi i prostředí si zvyká dobře. Je však hodně závislá na své 

spolubydlící, např. při cestování, nakupování. Na pochvalu reaguje smíchem, má 

radost. Výtku přijme, ale někdy diskutuje. Má velice kladný vztah ke zvířatům, 

obzvláště ke psům. Má na starost psa společně ještě se želvami a andulkami, 

kterého chovají v zařízení. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Není omezena v pohybu. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Navštěvovala zvláštní školu, kterou ukončila ve 4. 

třídě. Zná základní barvy. Neumí číst, psát ani počítat. 

Zájmy a záliby: Ráda se stará o psa, kterého mají v zařízení, ráda vyšívá, skládá 

puzzle a telefonuje známým. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svou sestrou. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Marií 

Se stravováním je klientka spokojená, nic by neměnila. Není omezena 

žádnou dietou. Jí všechno, nevzpomněla si na jediné jídlo, které by jí nechutnalo. 

Během dne vypije méně než llitr tekutin. Jedná se o kávu, čaj, kakao a minerální 
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vodu. Sama si má možnost uvařit čaj. V obchodě si kupuje sladkosti, kávu, někdy 

salám. 

Má na starost psa, kterého mají v zařízení, chodí s ním každý den na 

vycházky. Stará se ještě o andulky a želvy. V pátek a v neděli chodí pravidelně do 

kostela. Ráda se účastní tanečních zábav. Nesportuje. 

Se svou postavou je spokojená. 

Charakteristika klientky JIŘINY 

Věk: Jedná se o 711etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: Do pobytového zařízení v Opočně přišla 

z psychiatrické léčebny. Nějakou dobu byla zaměstnána jako dělnice v továrně. 

V Opočně žila 53 let. V roce 2007 se přestěhovala do střediska v Přepychách. 

Sociabilita: К ostatním lidem se chová velice přátelsky. V kolektivu chce mít 

hlavní slovo. Velkou část dne tráví se svojí spolubydlící, tvoří spolu nerozlučnou 

dvojici. Na nové lidi si zvyká velice dobře, ráda navazuje nové známosti. 

V novém prostředí se snadno přizpůsobí. Zvířata jí nevadí, ráda se na ně dívá. 

Zadané úkoly plní ochotně, je pracovitá. Na pochvalu reaguje kladně, má z ní 

radost, směje se. Jakmile ji však někdo něco vytkne, odmlouvá, s dotyčným pak 

nemluví. Někdy však výtku uzná a brečí. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Není omezena v pohybu. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Navštěvovala pomocnou školu. Číst umí částečně, 

opisuje podle textu, ale s chybami. Zná hodnotu peněz, ale počítat moc neumí. 

Sama hospodaří s penězi. 

Zájmy a záliby: Ráda se dívá na televizi, plete, chodí na vycházky, společenské 

akce. Ráda se seznamuje s novými lidmi. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svou sestrou a bratrem 

Využití pedagogické dokumentace 
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Rozhovor s klientkou Jiřinou 

Ve stravování by nic neměnila, vše jí vyhovuje, je spokojená. Má 

žlučníkovou dietu. Její dováženo jídlo odpovídající její dietě. Mezi oblíbená jídla 

uvedla bramborový salát a řízek, kompoty (např. švestkový) a sladkosti (např. 

dort). To co nemusí, je bramborová kaše, čočka a hrách. Pitný režim moc 

nedodržuje. Vypije méně než llitr tekutin denně. Pije zejména čaj, někdy kakao, 

kávu o svačině a ráda si dá také pivo (které si kupuje v obchodu). Mezi nápoje, 

které si připraví sama, patří káva a čaj. Když jde na nákup, kupuje pivo, salám, 

kávu, cukr, někdy nanukový dort. 

Do jejich pohybových aktivit můžeme zařadit úklid pokoje a koupelny, 

procházky, pěšky chodí do obchodu na nákup, v neděli do kostela, účastní se 

tanečních zábav, v létě pomáhá na zahradě. Ráda plete. Žádnému sportu se 

nevěnuje. 

Se svou postavou spokojená není, přála by si zhubnout. 

Charakteristika klientky MILADOU 

Věk: Jedná se o 481etou klientku. 

Délka pobytu v zařízení: V pobytovém zařízení v Opočně žila 23 let. Do zařízení 

přišla z rodiny. V roce 2007 se přestěhovala do střediska v Přepychách. 

Sociabilita: Je velice přátelská a vstřícná к ostatním lidem. V kolektivu 

společenská, ochotná pomoci. Při nedorozumění nezvládá emoce. Když je 

nespokojená, je výbušná a urážlivá. Nechá se snadno zneužít a ovlivnit. Nečiní ji 

problémy adaptovat se na nové lidi a prostředí. Ráda poznává nová místa, na 

výlety a rekreace se těší. Zvířat se nebojí, má je ráda. Zadané úkoly plní většinou 

ochotně. Pochvalu přijímá smíchem a hladí dotyčného po ruce. Na výtku reaguje 

pláčem. 

Sebeobsluha: V sebeobsluze je soběstačná. Není omezena v pohybu. Trpí vadou 

řeči, mluví nesrozumitelně, odpovídá jednoslovně. 

Kognitivní funkce a vzdělání: Umí se orientovat v prostoru. Pozornost je 

krátkodobá. Zná barvy, číst, psát ani počítat neumí. Nezná hodnotu peněz. 
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Zájmy a záliby: Mezi její zájmy patří ruční práce, úklid a ráda tancuje. 

Kontakt s rodinou: Udržuje kontakt se svou sestrou a bratrem. 

Využití pedagogické dokumentace 

Rozhovor s klientkou Miladou 

Se stravováním je spokojená. Není omezena žádnou dietou. К jejím 

oblíbeným jídlům patří buchty a knedlíky. Méně oblíbená je rýže a špenát. Za den 

vypije méně než 1 litr tekutin. Nejvíce pije čaj, někdy mléko či kakao, kávu 

o svačině a šťávu s vodou, kterou si připravuje sama. Když jde s ostatními 

děvčaty na nákup, v obchodě si kupuje sušenky, kávu, nanuk. 

Ráda chodí na procházky, na nákup, na poštu, tancuje, v létě pracuje na 

zahradě. Má na starost kočku, kterou mají v zařízení. Nesportuje. 

Je se sebou spokojená, líbí se sama sobě, nic by na sobě měnit nechtěla. 

10 Vyhodnocení zjištěných dat 

10.1 Klientky ze střediska Klášter nad Dědinou 

Data získaná z pedagogické dokumentace zařízení zaznamenána formou 

tabulek: 

Tabulka č. 4: Věk klientek a jejich délka pobytu v zařízení 

Klientka Věk Délka pobytu v zařízení 

Marie 70 10 let 

Květa 63 10 let 

Hana 61 10 let 

Věra 61 10 let 

Růžena 65 10 let 

Miluše 41 10 let 

Jana 51 10 let 
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Nejstarší klientce je 70 let a nejmladší klientce 41 let. Věkový průměr 

skupiny klientek činí 59 let. 

Tabulka č. 5: Kognitivní funkce a vzdělání klientek 

Klientka Kognitivní funkce a vzdělání 

Marie 

Pozornost a paměť přiměřená věku, orientuje se v prostoru a ěase. Plynule čte, umí 

psát s chybami a početní operace zvládá do 10. Řeč je logická, vede průměrný 

dialog. 

Květa 

Paměť přiměřená věku, pozornost dlouhodobá, orientuje se v prostoru a čase. Čte 

a píše pouze písmena, početní operace ovládá lépe. Řeč je plynulá a logická, vede 

průměrný dialog. 

Hana 

Pozornost a paměť krátkodobá. Částečně se orientuje v prostoru a v čase. Časově 

rozezná pouze - dnes, hodiny nezná. Zná základní barvy. Sčítá od jedné do pěti, 

nečte, rozeznává pouze jednotlivá písmena. Podepíše se částečně. 

Věra 

Orientuje se částečně v prostoru a v čase. Početní operace ovládá do pěti, nesčítá, 

neodečítá, nečte. Podepíše se částečně, opisuje hůlkovým písmem. Řeč obtížně 

srozumitelná. 

Růžena 

Orientuje se částečně v prostoru a v čase. Početní operace ovládá do 15. Umí se 

podepsat, částečně zvládá opis, ale neví, co píše. Je hluchoněmá, používá znakovou 

řeč. 

Miluše 
Neovládá základní dovednosti a vědomosti. Čtení a psaní si neosvojila. Vyjadřuje 

se jednoduchými slovy, řeč je nesrozumitelná. 

Jana 
Orientuje se v prostoru a v čase. Umí psát, číst, počítat, částečně ovládá znakovou 

řeč. Úspěšně dokončila kurz na doplnění vzdělání základní školy ve speciální škole. 

Pouze jedna z klientek má ukončené základní vzdělání, ostatní klientky 

ovládají částečně nebo vůbec základní dovednosti a vědomosti. Nejlépe si 

kognitivní funkce, základní vědomosti a dovednosti osvojila klientka Jana. 

Nejhůře ovládá (spíše vůbec neovládá) kognitivní funkce, základní dovednosti 

a vědomosti klientka Miluše. 
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Tabulka č. 6: Sebeobsluha klientek 

Klientka Sebeobsluha 

Marie V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Květa V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Hana 
V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Hypoaktivní, motoricky neobratná. 

Věra 
V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Hypoaktivní, motoricky neobratná, vadné držení těla. 

Růžena V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Miluše 
V sebeobsluze soběstačná. Omezena v pohybu psychomotorickou retardací 

s pravostrannou hemiparézou. 

Jana V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Všechny klientky jsou v sebeobsluze soběstačné, v pohybuje omezena jedna 

klientka a dvě klientky jsou motoricky neobratné. 

Tabulka č. 7: Zájmy a záliby klientek 

Klientka Zájmy a záliby 

Marie Pletení. 

Květa Nerada maluje, špatně drží tužku, neumí stříhat. Záporný vztah к ručním pracím. 

Hana Malování, prohlížení časopisů, stolní hry. 

Věra Pletení, poslouchání rádia, stolní hry. 

Růžena Pletení, tanec, výlety. 

Miluše Procházky, péče o květiny, práce na zahradě. 

Jana Ruční práce, práce na zahradě. 

К neoblíbenějším zálibám klientek patří ruční práce. 
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Tabulka č. 8: Kontakt s rodinou 

Klientka Kontakt s rodinou 

Marie Neudržuje 

Květa Udržuje (se setrou) 

Hana Udržuje (s neteří) 

Věra Udržuje (s bratrem) 

Růžena Udržuje (se setrou) 

Miluše Udržuje (se setrou) 

Jana Neudržuje 

Kromě dvou klientek udržují všechny klientky kontakt se svoji rodinou. 

Nejčastěji se jedná o sourozence. 

Pro všechny klientky střediska Klášter nad Dědinou jsou společné tyto 

znaky, které jsem získala na základě individuálního rozhovoru s každou z nich: 

Celodenní strava klientek se připravuje přímo v zařízení. 

Na přípravě jídel se podílejí samotné klientky společně s pracovnicí 

v sociálních službách. Klientky mají rozepsané služby v kuchyni a to tak, že na 

dvě klientky vychází služba vždy na celý týden. Další týden je dvojice klientek 

vystřídána jinou dvojicí a takto se postupně vystřídají všechny klientky v kuchyni 

v průběhu měsíce. Nikdo ze služby není vynechán, služby se účastní všechny 

klientky. Náplní jejich práce je příprava snídaně, oběda, svačiny a večeře. 

Přípravu snídaně zvládají téměř samy klientky. Jedná se o vaření čaje, kakaa či 

bílé kávy, rozdělení jídla na jednotlivé talíře, stolování a poté úklid a mytí nádobí, 

zametení jídelny a kuchyně, odnos zbytků. 

Kolem desáté hodiny chystají kávu na svačinu. 

Při vaření oběda klientky asistují pracovnici v sociálních službách při přípravě 

polévky (pomáhají např. při omytí a krájení zeleniny apod.) a hlavního jídla (např. 

obalování a smažení řízků, loupání brambor apod.), poté mají na starost přípravu 

nápojů, stolování, roznos jídla, úklid a mytí nádobí, odnos zbytků, na závěr 

vytíraní podlahy v jídelně a kuchyni). 
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Svačinu mívají kolem třetí hodiny. Uvaří kávu a poté rozdělí jídlo určené ke 

svačině, např. ovoce či kompot, jogurt, puding (který si připravují klientky samy). 

U přípravy večeře opět klientky asistují pracovnici v sociálních službách. Pokud 

se jedná o studenou večeři, klientky jsou schopny připravit večeři samy bez 

pomoci. Poté následuje příprava nápojů, stolování, roznos jídla, úklid a mytí 

nádobí, odnos zbytků a služba končí pro daný den zametením podlahy v jídelně 

a kuchyni. 

Nákup potravin zajišťuje pracovnice v sociálních službách. Pro nákup jezdí 

do obchodu ve vedlejší obci 3x týdně (pondělí, středa, pátek). 

Co se týká jídelníčku (ukázka jídelníčku - viz příloha č. 3), klientky nemají 

možnost výběru z více druhů jídel, ale podílejí se na sestavování jídelníčku 

společně s pracovnicí v sociálních službách. Mají možnost si říci, jaká jídla si 

přejí do jídelníčku zařadit a která naopak ne. 

Tabulka č. 9: Dieta ve stravování 

Klientka Odpověď ANO/NE Druh diety 

Marie ANO Diabetická (velice slabá) 

Květa NE 

Hana NE 

Věra NE 

Růžena ANO Žlučníková 

Miluše NE 

Jana NE 

Dvě klientky jsou ve svém stravování omezeny dietou. Jejich stravování je 

k tomu přizpůsobeno, je jim připravována strava odpovídající požadavkům diety. 
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Tabulka č. 10: Možnost nákupu vlastních potravin 

Klientka 
Odpověď 

ANO/NE 
Co nakupuje 

Marie ANO Káva, dia bonbóny, dia sušenky 

Květa ANO Káva, brambůrky, oříšky 

Hana ANO Sušenky, káva, banány, hašlerky, brambůrky 

Věra ANO Sušenky, čokoláda, kapučíno, želé, káva, čaj, šťáva 

Růžena ANO Tatranky, bonbóny, perníky 

Miluše ANO Káva, limonáda, sušenky 

Jana ANO Limonáda, bageta 

Klientky mají možnost nákupu vlastních potravin. Každý měsíc dostávají 

kapesné a s penězi mohou naložit podle své vlastní volby. Na nákup chodí samy 

pěšky do vedlejší obce. Nejčastěji nakupují různé sladkosti a nápoje. 

Možnost uchovávat potraviny na svém pokoji nemají. Potraviny si ukládají 

do společné lednice nebo do skladu potravin v kuchyni, kde každá má svůj vlastní 

košík na potraviny. 

Tabulka č. 11: Spokojenost se stravováním v zařízení 

Klientka Odpověď ANO/NE 

Marie ANO 

Květa ANO 

Hana ANO 

Věra ANO 

Růžena ANO 

Miluše ANO 

Jana ANO 

Každá z klientek je se stravováním ve svém zařízení maximálně spokojena. 
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Tabulka č. 12: Změny ve stravování, dostačující porce jídla 

Změny ve stravování Dostačující porce jídla 

Klientka 
Odpověď 

ANO/NE 
Jaké změny 

Odpověď 

ANO/NE 
Pocit hladu 

Marie NE Žádné změny ANO NE 

Květa NE Žádné změny ANO NE 

Hana NE Žádné změny ANO NE 

Věra NE Žádné změny ANO NE 

Růžena NE 
Jiné polévky: 

s těstovinou a knedlíčky 
ANO NE 

Miluše NE Žádné změny ANO NE 

Jana NE Žádné změny ANO NE 

Výjimkou jedné klientky by ostatní ve svém stravování nechtěly nic měnit. 

Porce jídla jsou pro ně dostačující, nikdy nemívají pocit hladu. Spíše naopak, 

často se cítí přesyceni. 

Tabulka č. 13: Ovoce a zelenina v jídelníčku 

Klientka Odpověď ANO/NE Jak často Druh ovoce, zeleniny 

Marie 
Ovoce ANO 4-5x / týden 

Jablko, pomeranč, banán, 

švestky Marie 

Zelenina ANO 2-Зх/ týden Rajče, okurka, paprika 

Květa 
Ovoce ANO 2-3x / týden Jablko, pomeranč, kiwi, banán 

Květa 
Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurkový salát, paprika 

Hana 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, banán 

Hana 
Zelenina ANO 4-5x / týden Rajče, okurka, paprika 

Věra 
Ovoce ANO 4-5x / týden 

Jablko, mandarinka, kiwi, 

banán Věra 

Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka 

Růžena 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč, banán 

Růžena 
Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka, paprika 

Miluše 
Ovoce ANO 6x a více / týden Jablko, pomeranč, kiwi, banán 

Miluše 
Zelenina ANO 4-5x / týden Mrkev, rajče, okurka, paprika 

Jana 
Ovoce ANO 6x a více / týden Jablko, pomeranč, kiwi, banán 

Jana 
Zelenina ANO 4-5x / týden Mrkev, rajče, okurka, paprika 
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V jídelníčku klientek je zastoupeno, jak ovoce, tak i zelenina. Klientky si 

ještě před rokem pěstovaly svoji vlastní zeleninu (mrkev, celer, petržel, červenou 

řepu, cibuli, pórek) na zahrádce jedné z pracovnic tohoto střediska. Pěstování 

zeleniny bylo zrušeno, protože zmíněná pracovnice již zde nepracuje. Ve 

středisku si dnes pěstují pouze petrželku, libeček a pažitku. 

Ve středisku chovají králíky - především pro maso. Starají se o ně dvě 

klientky, které disponují kladným vztahem ke zvířatům. 

Tabulka č. 14: Pitný režim 

Klientka Množství tekutin (1) Druh tekutin 

Marie 1 litr - 2 litry / den Káva, čaj, minerální voda 

Květa méně než 1 litr / den Káva, čaj, kakao, minerální voda, limonáda, voda 

Hana méně než 1 litr / den Káva, čaj, kakao, minerální voda, voda se šťávou 

Věra méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, minerální voda, limonáda 

Růžena méně než 1 litr / den Dia káva, čaj, limonáda, voda 

Miluše méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, limonáda 

Jana méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, minerální voda, voda se šťávou 

Pitný režim ani jedna z klientek příliš nedodržuje, každá klientka vypije za 

den kolem 1 litru tekutin. Jedná se o tyto nápoje: čaj, kakao nebo bílá káva (ke 

snídani), káva o svačině (v 10.00 hod), к obědu většinou voda se šťávou, káva 

o odpolední svačině а к večeři slazená voda nebo čaj. Samozřejmě výběr nápoje 

záleží na druhu jídla. Klientky nejsou odkázány pouze na tyto nápoje, mohou si 

samy v průběhu dne připravit nápoj dle vlastní volby a potřeby (uvařit si čaj, mají 

к dispozici i minerální vody). 

Pohybové aktivity jsou téměř všem klientkám společné. Společně chodí 

každý den (když to počasí dovolí) na vycházky, na nákup do vedlejší obce (lx 

za týden), na podzim hrabají v obci spadané listí, v létě pracují na zahradě, chodí 

do lesa na borůvky, na houby, sbírají jahody a účastní se tanečních zábav, které 

pořádají domovy pro osoby se zdravotním postižením. Některé klientky 

navštěvují pravidelně každý čtvrtek kroužek keramiky. 
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Tabulka č. 15: Sport 

Klientka Odpověď ANO/NE Druh sportu 

Marie NE — 

Květa NE . . . 

Hana NE — 

Věra NE — 

Růžena NE Dříve přehazovaná 

Miluše NE . . . 

Jana ANO - pouze v létě Přehazovaná 

Sportu se věnuje pouze jedna z klientek. V létě se účastní ještě s dalšími 

klientkami turnajů v přehazované pro osoby se zdravotním postižením. 

Tabulka č. 16: Spokojenost se svým tělem 

Klientka Odpověď ANO/NE Co by na sobě chtěla změnit 

Marie ANO Žádné změny 

Květa ANO Žádné změny 

Hana ANO Žádné změny 

Věra ANO Žádné změny 

Růžena ANO Žádné změny 

Miluše ANO Žádné změny 

Jana ANO Žádné změny 

V otázce spokojenosti s vlastním tělem mi ani jedna z klientek neodpověděla 

negativně. Všechny klientky jsou spokojeny s tím, jak vypadají, nic by na sobě 

měnit nechtěly. 
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10.2 Klientky ze střediska Přepychy 

Data získaná z pedagogické dokumentace zařízení zaznamenána formou 

tabulek: 

Tabulka č. 17: Věk klientek a jejich délka pobytu v zařízení 

Klientka Věk Délka pobytu v zařízeni 

Rita 44 3 roky 

Zdenka 60 3 roky 

Alena 50 3 roky 

Hana 65 3 roky 

Marie 61 3 roky 

Jiřina 71 3 roky 

Milada 48 3 roky 

Nejstarší klientce je 71 let a nejmladší klientce 44 let. Věkový průměr 

skupiny klientek činí 57 let. 

Tabulka č. 18: Kognitivní funkce a vzdělání klientek 

Klientka Kognitivní funkce a vzděláni 

Rita 
Prostorově se orientuje. Zvláštní školu ukončila 6. třídou. Ovládá malou násobilku, 

zkouší dělit. Bez problémů vypráví čtený text. 

Zdenka 
Prostorově se orientuje. Navštěvovala zvláštní školu. Zná barvy, počítá do deseti, 

číst neumí. 

Alena 
Absolvovala 1. až 5. třídu základní školy, poté přešla do pomocné školy. Umí psát, 

číst, počítat umí maximálně do deseti. 

Hana Umí číst, psát, počítat. Zná hodnotu peněz, samostatně hospodaří s penězi. 

Marie Zvláštní školu ukončila ve 4. třídě. Zná základní barvy. Neumí číst, psát, počítat. 

Jiřina 
Navštěvovala pomocnou školu. Číst umí částečně, opisuje podle textu, ale 

s chybami. Zná hodnotu peněz, ale počítat moc neumí. Sama hospodaří s penězi. 

Milada 
Orientuje se v prostoru, pozornost krátkodobá. Zná barvy, číst, psát, počítat neumí. 

Peníze nezná. 

Ani jedna z klientek nemá ukončené základní vzdělání, základní dovednosti 

a vědomosti ovládají částečně nebo vůbec. Nejlépe si kognitivní funkce, základní 
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vědomosti a dovednosti osvojila klientka Hana. Nejhůře ovládá (spíše neovládá) 

kognitivní funkce, základní dovednosti a vědomosti klientka Milada. 

Tabulka č. 19: Sebeobsluha klientek 

Klientka Sebeobsluha 

Rita V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Zdenka V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Alena V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Hana V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Marie V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Jiřina V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Milada V sebeobsluze soběstačná, není omezena v pohybu. 

Všechny klientky jsou v sebeobsluze soběstačné a žádná z nich není 

omezena v pohybu. 

Tabulka č. 20: Zájmy a záliby klientek 

Klientka Zájmy a záliby 

Rita Výlety, účast na společenských akcích, sledování televize. 

Zdenka Pletení, vyšívání ubrusů, nakupování. 

Alena Poslouchání rádia, cestování za rodiči. 

Hana 
Sledování televizních pořadů o vaření, jízda autobusem, taneční zábavy, zdobení, 

dekorace místností různými květinami a přírodninami. 

Marie Péče o psa, vyšívání, skládání puzzle, telefonování. 

Jiřina 
Sledování televize, pletení, vycházky, účast na společenských akcích, seznamování 

se s novými lidmi. 

Milada Ruční práce, úklid, tanec. 

К neoblíbenějším zálibám klientek patří ruční práce a sledování televize. 
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Tabulka č. 21: Kontakt s rodinou 

Klientka Kontakt s rodinou 

Rita Udržuje (s matkou) 

Zdenka Udržuje (se setrou) 

Alena Udržuje (s rodiči) 

Hana Neudržuje (nemá žádné příbuzné) 

Marie Udržuje (se setrou) 

Jiřina Udržuje (se setrou a bratrem) 

Milada Udržuje (se setrou a bratrem) 

Kromě jedné klientky udržují všechny klientky kontakt se svoji rodinou. 

Nejčastěji udržují kontakt se svými sourozenci. 

Pro všechny klientky střediska Přepychy jsou společné tyto znaky, které 

jsem získala na základě individuálního rozhovoru s každou z nich: 

Celodenní strava klientek je zajištěna firmou SODEXHO, která provádí 

stravovací služby. V současné době se v tomto středisku zavádí částečná změna 

ve stravování. Klientky si začínají s pomocí personálu samy připravovat studené 

večeře a to ve dnech středa, sobota, neděle. 

Příprava jídel - Klientky mají rozepsané služby v kuchyni a to tak, že na 

dvě klientky vychází služba vždy na celý týden. Další týden je dvojice klientek 

vystřídána jinou dvojicí a takto se postupně vystřídají všechny klientky v kuchyni 

v průběhu měsíce. Nikdo ze služby není vynechán, služby se účastní všechny 

klientky. Náplní jejich práce je: 

Příprava snídaně - Jedná se o přípravu nápojů, které se nedovážejí, ale připravují 

přímo v zařízení. Klientky tedy vaří čaj, kakao či bílou kávu. Poté rozdělí jídlo 

určené pro snídani na jednotlivé talíře, připraví stůl a roznosí jídlo. Použité nádobí 

se myje v myčce, klientky ho naskládají do myčky. Pak už jen zbývá zametení 

jídelny a kuchyně, popřípadě odnos zbytků. 

Kolem desáté hodiny mívají svačinu. 
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Příprava oběda - Dovezené jídlo klientky rozmístní do výdejního ohřívacího 

vozíku (thermo box), kde se udržuje stálá teplota jídla do doby, než je jídlo 

vydáváno. Poté mají na starost opět přípravu nápojů, stolování, roznos jídla, úklid 

a příprava nádobí do myčky, na závěr vytíraní podlahy v jídelně a kuchyni 

a odnos zbytků. 

Druhá svačina bývá kolem třetí hodiny. Uvaří kávu a poté rozdělí jídlo určené ke 

svačině, např. ovoce či kompot, jogurt, sušenky. 

Příprava večeře probíhá obdobně jako u snídaně a oběda. Pouze ve středu 

a o víkendu, kdy se připravuje večeře přímo v zařízení, mají klientky možnost 

asistovat pracovnici v sociálních službách při přípravě jídla. 

Nákup potravin pro přípravu večeře ve středu a o víkendu zajišťují 

samotné klientky. Pracovnice v sociálních službách sepíše ingredience pro danou 

večeři a na nákup potravin chodí klientky do obchodu přímo v obci. 

Jídelníček je pevně daný firmou, která jídlo dováží (ukázka jídelníčku - viz 

příloha č. 3). Změny v jídelníčku tedy nejsou možné. Klientky nemají možnost 

výběru z více druhů jídel, ale podílí se na sestavování večeří ve středu a o víkendu 

společně s pracovnicí v sociálních službách. Mají možnost si říci, která jídla si by 

si к večeři přála, či nepřála. 

Tabulka č. 22: Dieta ve stravování 

Klientka Odpověď ANO/NE Druh diety 

Rita NE 

Zdenka ANO Žlučníková 

Alena ANO Diabetická 

Hana ANO Diabetická 

Marie NE 

Jiřina ANO Žlučníková 

Milada NE 

Čtyři klientky jsou ve svém stravování omezeny dietou. Jejich stravování je 

k tomu přizpůsobeno, je jim dovážena strava odpovídající požadavkům diety. 
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Tabulka č. 23: Možnost nákupu vlastních potravin 

Klientka Odpověď ANO/NE Co nakupuje 

Rita ANO 
Limonáda, sladkosti, sójová tyčinka, občas salám, ovoce, 

zelenina 

Zdenka ANO 
Káva (bez kofeinu), šťáva, sladkosti (dietní), salám, občas 

brambůrky 

Alena ANO Dia sušenky, minerální voda 

Hana ANO Dia sušenky, minerální voda, pomerančová šťáva 

Marie ANO Káva, sladkosti, občas salám 

Jiřina ANO Káva, pivo, cukr, salám, nanukový dort 

Milada ANO Káva, sušenky, nanuk 

Klientky mají možnost nákupu vlastních potravin. Každý měsíc dostávají 

kapesné a s penězi mohou naložit podle své vlastní volby. Na nákup chodí samy 

pěšky do místní obce. Nejčastěji kupují různé sladkosti a nápoje. 

Možnost uchovávat potraviny na svém pokoji nemají. Potraviny si ukládají 

do společné lednice nebo do skladu potravin v kuchyni, kde každá klientka má 

svůj košík na potraviny. 

Tabulka č. 24: Spokojenost se stravováním v zařízení 

Klientka Odpověď ANO/NE 

Rita 
někdy ANO, někdy NE 

(někdy j i něco nechutná) 

Zdenka 
ANO 

(ale vadí jí, že je omezena ve stravování dietou) 

Alena ANO 

Hana ANO 

Marie ANO 

Jiřina ANO 

Milada ANO 

Téměř všechny klientky jsou se stravováním ve svém zařízení spokojeny. 
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Tabulka č. 25: Změny ve stravování, dostačující porce jídla 

Změny ve stravování Dostačující porce jídla 

Klientka 
Odpověď 

ANO/NE 
Jaké změny 

Odpověď 

ANO/NE 
Pocit hladu 

Rita ANO 
Zařadit do jídelníčku 

hranolky a obalovaný sýr 
ANO NE 

Zdenka ANO 
Nechutná ji mleté maso 

(kvůli dietě) 
ANO NE 

Alena NE Žádné změny ANO NE 

Hana NE Žádné změny ANO NE 

Marie NE Žádné změny ANO NE 

Jiřina NE Žádné změny ANO NE 

Milada NE Žádné změny ANO NE 

Kromě dvou klientek by klientky ve svém stravování nechtěly nic měnit. 

Porce jídla jsou pro ně dostačující, nikdy nemívají pocit hladu. 

Tabulka č. 26: Ovoce a zelenina v jídelníčku 

Klientka Odpověď ANO/NE Jak často Druh ovoce, zeleniny 

Rita 
Ovoce ANO 4-5x / týden 

Jablko, švestky, meloun, hruška, 

broskev, kiwi, banán Rita 

Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka, paprika 

Zdenka 
Ovoce ANO 2-3x / týden Jablko, banán 

Zdenka 
Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka 

Alena 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč 

Alena 
Zelenina ANO lx/ týden Rajče, okurka 

Hana 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč, banán 

Hana 
Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka, paprika 

Marie 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč 

Marie 
Zelenina ANO 2-3x / týden Rajče, okurka 

Jiřina 

Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč, hruška 

Jiřina 
Zelenina ANO 4-5x /týden 

Okurka, mrkev, červená řepa, 

kyselé zelí 

Milada 
Ovoce ANO 4-5x / týden Jablko, pomeranč, banán 

Milada 
Zelenina ANO 2-3x / týden Mrkev, rajče, okurka 
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V jídelníčku je zastoupeno, jak ovoce, tak i zelenina. Ovoce mají klientky 

téměř každý den ke svačině. Zelenina je v jejich stravě daleko méně. Jinak je 

tomu v létě, kdy si samy pěstují ředkvičky, okurky, rajčata. 

Ve středisku chovají psa, kočku, želvy a andulky. Starají se o ně dvě 

klientky, které disponují kladným vztahem ke zvířatům. 

Tabulka č. 27: Pitný režim 

Klientka Množství tekutin (1) Druh tekutin 

Rita méně než 1 litr / den Čaj, kakao, minerální voda, limonáda, voda se šťávou 

Zdenka méně než 1 litr / den Káva, čaj, kakao, voda, voda se šťávou 

Alena 1 litr-2 litry / den Káva, čaj, kakao, minerální voda 

Hana méně než 1 litr / den Čaj, mléko, minerální voda, voda 

Marie méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, minerální voda 

Jiřina méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, pivo 

Milada méně než 1 litr / den Káva, čaj, mléko, voda, voda se šťávou 

Pitný režim ani jedna z klientek příliš nedodržuje, každá klientka vypije za 

den kolem 1 litru tekutin. Jedná se o tyto nápoje: čaj, kakao nebo bílá káva (ke 

snídani), к obědu většinou voda se šťávou, káva o svačině а к večeři slazená voda 

nebo čaj. Samozřejmě výběr nápoje záleží na druhu jídla. Klientky ale nejsou 

odkázány pouze na tyto nápoje. Ráno se uvaří větší množství čaje, pro diabetiky 

neslazený, a v průběhu dne jim je tento čaj kdykoli к dispozici. Ale mohou si 

připravit i svůj vlastní nápoj - vodu se šťávou, uvařit si čaj, mají к dispozici 

i svoje minerální vody, které si samy kupují v obchodě. 

Pohybové aktivity jsou téměř všem klientkám společné. Chodí občas na 

vycházky (když to počasí dovolí), na nákup a na poštu do místní obce, v létě 

pracují na zahradě, účastní se tanečních zábav, které pořádají domovy pro osoby 

se zdravotním postižením. Některé klientky navštěvují pravidelně každý čtvrtek 

kroužek keramiky. 
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Tabulka č. 28: Sport 

Klientka Odpověď ANO/NE Druh sportu 

Rita NE . . . 

Zdenka NE — 

Alena NE - -

Hana NE — 

Marie NE — 

Jiřina NE — 

Milada NE — 

Sportu se ani jedna z klientek nevěnuje. 

Tabulka č. 29: Spokojenost se svým tělem 

Klientka Odpověď ANO/NE Co by na sobě chtěla změnit 

Rita NE Přála by si zhubnout, cítí se tlustá 

Zdenka NE Přála by si zhubnout, cítí se tlustá 

Alena NE Přála by si zhubnout, cítí se tlustá 

Hana ANO Žádné změny 

Marie ANO Žádné změny 

Jiřina NE Přála by si zhubnout, cítí se tlustá 

Milada ANO Žádné změny 

Čtyři ze sedmi klientek nejsou spokojeny se svým tělem, cítí se tlusté 

a přály by si zhubnout. Ostatní jsou se sebou spokojeny a měnit by na sobě nic 

nechtěly. 

11 Komparace zjištěných dat - srovnání 

zařízení 

Život skupiny klientek ze střediska Přepychy se na první pohled zdá 

obdobný životu klientek ze střediska Klášter nad Dědinou. Ale opak je pravdou. 

Je důležité říci, že klientky ze střediska Přepychy žijí v zařízení teprve dva roky 

ve srovnání s desetiletým pobytem klientek ze střediska Klášter nad Dědinou. 
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Příloha č. 1 : Fotografie středisek Domova Dědina 

Středisko Opočno 

Fotografie č. 1: Centrální budova 
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г W 

Fotografie č. 2: Ubytovací pavilony 
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Nabízí se zde tedy otázka: „Můžeme již mluvit o nějakém životním stylu a může 

být tedy srovnáván s životním stylem klientek ze střediska Klášter nad Dědinou?" 

Podle mého názoru ano. Domnívám se, že po dvou letech už můžeme sledovat 

určitý životní styl klientek tohoto zařízení. Myslím, že je to dostatečná doba proto, 

aby si klientky vytvořily určité návyky, osvojily si potřebné činnosti a celkově se 

sžily mezi sebou. 

V čem je tedy život klientek ze střediska Přepychy odlišný od života 

klientek ze střediska Klášter nad Dědinou? Velkým rozdílem už je jen samotný 

počet klientek v zařízení. Ve středisku Přepychy žije celkem šestnáct klientek 

pod jednou střechou, což je jednou tolik než ve středisku Klášter nad Dědinou. 

Proto zde častěji dochází ke konfliktům a větší rivalitě mezi klientkami. 

Zcela odlišný je i celý systém stravování. Středisko Přepychy má zajištěno 

jídlo dodavatelskou firmou SODEXHO, zatímco ve středisku Klášter nad 

Dědinou se jídlo připravuje přímo v zařízení. Jídelníček střediska Přepychy je 

pevně daný dodavatelskou firmou (ukázka jídelníčku - viz příloha č. 3). 

Jídelníček je pestrý, nechybí zde ovoce ani zelenina. Klientky si mohou zvolit 

oběd i ve formě zeleninového talíře, ale toho žádná z klientek nevyužívá, spíše 

zaměstnanci. Jídelníček střediska Klášter nad Dědinou (ukázka jídelníčku - viz 

příloha č. 3) je sestavován na základě dohody klientek s pracovnicí v sociálních 

službách. Strava je pestrá, je v ní zahrnuta rovněž zelenina i ovoce. Při vaření jsou 

dodržovány stravovací normy, takže by nemělo docházet к nadbytku či 

nedostatku stravy. 

Jelikož jsem v každém zařízení pracovala jako brigádnice, sama jsem měla 

možnost vyzkoušet, jak jídlo chutná. Pokud porovnám jídlo připravované ve 

středisku Klášter nad Dědinou s jídlem dovážené do zařízení v Přepychách, rozdíl 

je opravdu veliký. Ve středisku Klášter nad Dědinou jsou jídla připravována 

z čerstvých vhodně zvolených potravin, vhodnou technologickou úpravou, čímž je 

zajištěno zdravé stravování. 

U dovážené stravy se mi nelíbí např. zahušťování polévek a omáček, které 

spíš působí jako „puding". Zůstane-li polévka nebo omáčka v misce a vystydne, 
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můžeme ji vyklopit, aniž by změnila tvar misky. Jsou zde patrně používána umělá 

zahušťovadla, která používají velkovývařovny. Omáčky jsou pravděpodobně 

připravovány z instantních surovin, proto jejich chuť, vzhled i vůně se naprosto 

liší od klasicky připravovaných stejných pokrmů ve středisku Klášter nad 

Dědinou. Dalším nešvarem, který přináší tato dovážená strava, je kvalita vařených 

brambor. Ty jsou na povrchu tvrdé a uvnitř měkké. Přijde mi, že firma odebírá 

brambory předem loupané. Ve středisku Klášter nad Dědinou se brambory loupají 

těsně před vařením, čímž je zaručena daleko lepší kvalita brambor. Myslím, že by 

se našly další příklady nevhodně zvolených surovin, které podle mého názoru 

mají negativní vliv na zdraví klientek. Vrchní sestra, která je dlouholetou 

zaměstnankyní Domova Dědina, mi potvrdila, že přibývá klientek se žlučníkovou 

dietou. Jeden z důsledků může být právě dlouholetá konzumace této stravy. 

Tak jako klientky ze střediska Klášter nad Dědinou, mají i klientky ze 

střediska v Přepychách možnost svůj jídelníček obohatit ještě o potraviny, které si 

samy mohou koupit v obchodě. Většinou si kupují takové věci, které v jejich 

jídelníčku zahrnuty nejsou. Jedná se o různé sladkosti, brambůrky, oříšky, 

uzeniny, nápoje. 

Ke stravovacímu režimu v obou typech zařízení musím vytknout 

nedostatečné dodržování pitného režimu. Klientky vypijí během dne velmi malé 

množství tekutin - cca 1 litr. Na zvýšený pitný režim by obzvláště měly dbát 

klientky s cukrovkou (diabetem mellitus), jejichž onemocnění vyžaduje vyšší 

příjem tekutin. 

Vše, co bylo již zmiňováno ohledně stravy a stravovacích návyků klientek 

ze střediska v Přepychách, je podle mého názoru jedním z důsledků výskytu 

obezity u těchto klientek. Nadváhou trpí více než polovina klientek. Samozřejmě 

musíme brát v potaz i věk klientek. Jejich metabolické pochody se přibývajícím 

věkem zpomalují a s nimi i spalování živin. Tělo pak hůře odbourává tuk. Ale 

i přesto v porovnání s věkově podobnými klientkami ze střediska Klášter nad 

Dědinou, kde ani jedna z klientek nebojuje s nadváhou, se zde obezita vyskytuje. 

Životní styl klientek ze střediska Klášter nad Dědinou pozitivně působí na jejich 

96 



bio-psycho-sociální a spirituální zdraví. Klientky působí velice spokojeně 

a u všech byl zaznamenán úbytek na váze. To mohu i sama potvrdit. Při své 

každoroční brigádě mám možnost klientky pozorovat. Díky zdravé stravě 

a zapojování klientek do každodenních činností v zařízení, se klientky udržují 

v dobré fyzické kondici a mají pravidelný pohyb. 

Naopak klientkám ze střediska Přepychy dostatek pohybu chybí. Domnívám 

se, že nedostatek pohybu je jedním z dalších faktorů, který přispívá к výskytu 

obezity. Klientky mají daleko méně pohybových aktivit v porovnání s klientkami 

ze střediska Klášter nad Dědinou. Je jistě pravdou, že řada pohybových aktivit je 

závislých na ročním období, např. zima jich moc nenabízí. Zato na jaře a v létě 

klientky ze střediska Klášter nad Dědinou pracují na zahradě, sečou trávu, chodí 

do lesa sbírat houby a borůvky, účastní se i samosběru jahod. V případě potřeby 

se podílí na aktivitách v obci - např. úklid návsi, na podzim hrabání listí. Klientky 

ze střediska Přepychy nechodí do přírody ani se nijak nepodílejí na činnosti 

v obci, což má jistě vliv nejen na jejich obezitu, ale i na sociální život. 

Velice úzce s pohybem souvisí i další oblast - trávení volného času. Volný 

čas klientky ze střediska Klášter nad Dědinou vyplňují každodenními 

procházkami, pěšky chodí na nákup do vedlejší obce. Dvě z klientek mají na 

starost chov králíků přímo v zařízení. Tato činnost má i další význam - nejen 

pracovní terapii klientek, ale zároveň i možnost využívat králičí maso při přípravě 

jídel. (Energetická hodnota masa králíka domácího je 473 kJ/100 g, což je při 

porovnání s ostatními druhy mas, hodnota velmi blízká např. masu srnčímu, krůty 

nebo makrely. Králičí maso obsahuje méně tuku než maso kuřecí, krůtí, hovězí 

a vepřové. Obsahuje nejvíce proteinů. Svým příznivým složením je vhodným 

masem pro specielní diety pro nemocné /nemoci srdce, nízkosodíkové diety/, 

jídelníček starších osob a pro ty, kdo si hlídají své zdraví a váhu. 

http://dadala.hyperlinx.cz/kral/kralh.htmn 

Svůj volný čas tedy tráví klientky výše zmíněného zařízení aktivně. Naopak 

u klientek ze střediska Přepychy převažuje především pasivita, většinu volného 
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času prosedí před televizní obrazovkou, občas chodí na vycházky, dojdou si na 

nákup do obchodu v obci, v létě pracují některé na zahradě. 

Sportu se žádná z klientek z obou zařízení nevěnuje, pouze jedna klientka 

v létě jezdí s ostatními klientkami na soutěže v přehazované. Vzhledem к jejich 

věku, je nezájem o sport zcela pochopitelný. 

Méně pohybu klientek ze střediska Přepychy je zapříčiněno i tím, že se 

klientky nepodílí na přípravě jídla a odpadají jim tak veškeré činnosti spojené 

s přípravou a vařením jídla jako je tomu ve středisku Klášter nad Dědinou. 

Klientky ze střediska Klášter nad Dědinou práce v kuchyni baví 

a naplňuje. Mají radost, když i ony samy mají podíl na přípravě jakéhokoli jídla, 

o to víc jim pak i chutná. Je zajímavé, když se klientek zeptáte na jejich přání, 

řada z nich uvede, že by si přála, aby uměla sama vařit. 

Klientky ze střediska Přepychy mají na starost pouze přípravu nápojů, 

protože ty jediné se nedovážejí. Klientky ze střediska Klášter nad Dědinou naopak 

část dopoledne stráví chystáním surovin na přípravu hlavního jídla. Od toho se 

odvíjí i celkový postoj klientek ze střediska Přepychy. Jídlo vnímají jako 

samozřejmost bez tíženého efektu „na něčem se podílet". Klientky tak nemají 

motivaci chtít něco dělat. Připadá jim, že práci nevykonávají samy pro sebe, ale 

pro druhé a to se jim nechce. Z tohoto důvodu většina klientek nemá zájem 

podílet se na jakýchkoli pracovních aktivitách. 

Díky tomu, že klientky ze střediska Klášter nad Dědinou byly hned od 

začátku (po přestěhování do střediska) zapojovány do každodenních činností, 

které zajišťují chod domácnosti - jako je praní, žehlení, úklid, vaření - byl v nich 

postupně pěstován pozitivní vztah к těmto činnostem, neoblíbenější činností se 

stalo vaření. V letním období, kdy je dostatek ovoce a zeleniny, se klientky 

společně s pracovnicí v sociálních službách učí zavařovat ovoce a zeleninu, vařit 

marmeládu, sušit houby. Veškeré suroviny jsou schopny si samy natrhat či 

nasbírat. Stává se, že i sousedé přinesou přebytky ze svých zahrádek a věnují je 

klientkám. Také tato činnost má velký vliv na jejich komplexní zdraví, protože 

samy se rády chlubí, kdo jaký kompot či zavařeninu udělal. Z toho se dá vycítit, 
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že klientky si dobře uvědomují, kolik úsilí musí vynaložit na přípravu např. 

zavařeniny, cení si své práce a posuzují výrobek odlišným měřítkem, než kdyby 

jim zavařeninu někdo koupil a postavil na stůl. Středisko se stalo jejich domovem 

a vykonávání každodenních činností neberou jako trest, ba naopak, jsou si 

vědomy, že к životu v domácnosti to prostě patří a bude záležet zcela na nich, zda 

si ten svůj domov chtějí dělat krásným či ne. Vše dělají pouze pro sebe a jak je 

vidět, dobře si to uvědomují a mají opravdu zájem na tom, aby žily v čistotě 

a pořádku. Velice dobře se sžily i s místními obyvateli, účastní se akcí pořádaných 

obcí. Zde se dá opravdu říci, že se podařilo začlenit klientky do života obce. To 

samé nelze potvrdit u druhé skupiny klientek. 

Do výzkumného šetření jsem zařadila i otázku, která se týkala vnímání 

vlastního těla. Zajímalo mě, jak klientky vůbec vnímají svoje tělo, svoji postavu, 

zda jsou se sebou a s tím jak vypadají spokojeny. U klientek ze střediska Klášter 

nad Dědinou jsem se nesetkala s negativní odpovědí. Každá z klientek je 

spokojená se svou postavou a nechtěla by na sobě nic měnit. Myslím, že to vše 

vypovídá o jejich životním stylu, o kterém můžeme říci, že je velkým posunem 

v jejich životě směrem kupředu. 

A jak svoje tělo vnímají klientky ze střediska Přepychy? Čtyři ze sedmi mnou 

dotazovaných uživatelek je obézních (Rita, Zdenka, Alena, Jiřina). Každá z nich 

si je své obezity vědoma, není spokojena se svou postavou a přála by si zhubnout. 

Je také důležité říci, že tři z těchto klientek jsou ve svém stravování omezena 

dietou. Jedna z nich trpí cukrovkou a dvě mají dietu žlučníkovou. Samozřejmě i to 

může mít vliv na jejich nadváhu. Obzvláště u klientky s diabetem mellitus П. typu 

(cukrovkou), je výskyt obezity spojován právě s touto nemocí. Bylo však 

překvapující, že klientky svoji nadváhu vnímají, není jim lhostejné, jak vypadají 

a především chtějí se sebou něco dělat. Cekala jsem spíše, že si svoji obezitu 

nebudou ani připouštět, že jim bude lhostejné, zda mají nějaké to kilo navíc. 

V současné době se v tomto středisku zavádí částečná změna ve stravování 

s tím, že si klientky začínají s pomocí personálu samy připravovat večeře a to ve 

dnech středa, sobota, neděle. Pro začátek byla vybrána příprava pouze studených 
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večeří a to z důvodu jednoduššího komplexního zajištění. Touto změnou chtělo 

vedení domova pomalou formou docílit začlenění klientek do přirozených 

činností, které jsou součástí každé domácnosti. Cílem této změny by měla být 

i změna v myšlení klientek, které by si postupem času měly uvědomit i důležitost 

své práce jako je tomu ve středisku Klášter nad Dědinou. 

Představa do budoucna je, že by к přípravě studených večeří přibyla jedna 

večeře teplá. Vše bude záviset na tom, jak rychle si klientky osvojí pro ně zcela 

nové úkony a zda budou schopny přijmout další změnu. 

12 Doporučení 

Jednotlivá doporučení mají přispět ke zlepšení životní stylu, stravovacích 

návyků a komplexního zdraví klientek především ze střediska Přepychy. 

• PITNÝ REŽIM 
V obou typech zařízení jsem z rozhovoru s klientkami zjistila, že 

nedostatečně dodržují pitný režim. Klientky za den vypijí pouze kolem jednoho 

litru tekutin. Příjem tekutin za den by se měl pohybovat alespoň kolem dvou litrů. 

Má doporučení na zlepšení pitného režimu pro obě střediska: 

> Pracovnice v sociálních službách by měly více dohlédnout na zvýšení 

příjmu tekutin vzhledem k tomu, že samy klientky nejsou schopny dbát na 

dostatečný pitný režim. 

> Při každém jídle zvýšit množství tekutin o jednu skleničku. Obzvláště 

důležité je zvýšit příjem tekutin u klientek s diabetem mellitus 

(cukrovkou), jelikož toto onemocnění vyžaduje zvýšené dodržování 

pitného režimu. 

> Podávat nápoje i během dopoledních a odpoledních aktivit klientek. 

> Podávat především neslazené nápoje. 
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• STRAVOVÁNÍ 

Středisko Klášter nad Dědinou 

Ke stravování klientek v tomto zařízení nelze nic vytknout a tedy ani 

doporučit. Tamní strava a zdravý životní styl pozitivně působí na jejich 

bio-psycho-sociální-spirituální zdraví. 

Středisko Přepychy 

Překážkou je typ stravování tohoto zařízení, na kterém nelze mnoho změnit. 

Čas ukáže, jak se osvědčí již zmiňované zavádění příprav večeří přímo v zařízení. 

Zda bude mít nějaký pozitivní vliv na zdraví klientek či ne, zda přispěje i ke 

snížení tělesné váhy obézních klientek. Obézním klientkám bych alespoň 

doporučila: 

> Omezit nákup různých cukrovinek a snížit tak příjem nežádoucích cukrů. 

> Přidat do stravy více zeleniny či ovoce. 

> Častěji konzumovat tmavé pečivo a nízkotučné výrobky. 

• NEDOSTATEK POHYBU 

Středisko Přepychy 

Nedostatek pohybu je problém skupiny klientek ze střediska v Přepychách. 

Navrhovala bych do jejich denního režimu zahrnout: 

> Pravidelné cvičení (cca 1 0 - 1 5 minut), např. před snídaní, před obědem, 

před večeří. 

> Pravidelné procházky (dopoledne i odpoledne). 

> Po zavedení přípravy večeře přímo v zařízení lze předpokládat, že určitý 

pohyb a změna životosprávy nastala klientkám zapojením do nové 

povinnosti spojené s přípravou jídla. 

> Plavání, např. 1 - 2x týdně. Klientky mají к dispozici plavecký areál ve 

vedlejším městě. 
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• OBEZITA 

Středisko Přepychy 

Všechna tato doporučení mají i úzký vztah к zamezení výskytu obezity 

u klientek ze střediska v Přepychách. Jednotlivá doporučení by se alespoň 

částečně mohla podílet na snížení nadváhy klientek. Dostatek pohybu a zdravá 

výživa jsou klíčem к odbourávání nadbytečných kil. 

• NÁVRH TÝDENNÍHO JÍDELNÍČKU URČENÝ KLIENTKÁM 

S OBEZITOU PRO SNÍŽENÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI 

- REDUKČNÍ DIETA 

R e d u k č n í dieta je základem léčby při obezitě. Hubnout lze pomalu, nebo 

rychle. Obojí má své výhody a nevýhody. Pomalé hubnutí znamená snížení váhy 

asi o 2 - 4 kg/měsíc omezením příjmu energie v dietě o 500 - 1000 kcal za den. 

Střední omezení je dieta, která představuje snížení denního přívodu energie 

o 1000 - 1500 kcal. Vede ke ztrátě 4 - 6 kg/měsíc. Krátkodobě (asi měsíc) jsou 

přípustné i velmi přísné redukční diety - kolem 500 - 800 kcal. „Nastartují" 

redukci a zlepší sebedůvěru natolik, že je možné pokračovat v hubnutí pomaleji. 

U těchto diet je nutné při delším dodržování dodávat vitamíny a ionty. V těžkých 

případech obezity u diabetiků je možné v nemocnici vyzkoušet i krátkodobou 

hladovku trvající 2 - 5 dní. Roli hraje celková energie a nutriční složení 

redukčních diet. Tuky v dietě mají větší tendenci ukládat se do tukové tkáně než 

sacharidy a bílkoviny. Proto jsou vhodnější redukční diety s větším obsahem 

vlákniny a složených sacharidů a menším obsahem tuku. 

(http://www.zdrav.cz/modulcs.php?op::=modload&namc=Ncws&file:=articlc&sid= 

2075) 
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NÁVRH JÍDELNÍČKU - REDUKČNÍ DIETA 

PONDĚLÍ 

Snídaně: Sýr Eidam 50 g, celozrnná bulka 60 g 

Svačina: Kiwi 80 g 

Oběd: Vepřová panenka dušená 80 g, míchaná zelenina dušená 100 g, brambory vařené 

150 g 

Svačina: Podmáslí 200 ml 

Večeře: Krabí salát s ananasem 100 g, sojový rohlík 50 g 

2. večeře: Rajče 80 g 

ÚTERÝ 

Snídaně: Koprová pomazánka 50 g, chléb celozrnný 60 g 

Svačina: Jablko 100 g 

Oběd: Rizoto zeleninové 200 g, hlávkový salát 

Svačina: Mléko 250 ml 

Večeře: Sardinky v tomatě 140 g, kaiserka 40g 

2. večeře: Paprika 100g 

STŘEDA 

Snídaně: 1 vařené vejce, celozrnný chléb 60 g 

Svačina: Mandarinka 80 g 

Oběd: Kuřecí prsa dušená 100 g, míchaný zeleninový salát (za syrového stavu) 100 g 

Svačina: Jogurt Dia 120 g 

Večeře: Těstovinový salát se zeleninou a houbami 200g 

2. večeře: Grapefruit 150 g 

ČTVRTEK 

Snídaně: Sýr tavený Fit 50 g, chléb celozrnný 60 g, rajče 50 g 

Svačina: Mango 100 g 

Oběd: Dušený pstruh na mandlích 150 g, brambory vařené 150 g 

Svačina: Kefír 200 ml 

Večeře: Šunka 50 g, sýr madeland 50 g, chléb slunečnicový 60 g 

2. večeře: Okurka salátová 100g 
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PÁTEK 

Snídaně: Jogurt Diavita 120 g, sojový rohlík 60 g 

Svačina: Pomeranč 150 g 

Oběd: Dušené vepřové maso v mrkvi 100 g, těstoviny vařené 70 g 

Svačina: Mléko 250 ml 

Večeře: Tvarohová pomazánka s jarní cibulkou 80 g, dalamánek 50 g 
2. večeře: Ředkvičky 100g 

SOBOTA 

Snídaně: Sýr mozzarela 50 g, celozrnný rohlík 50 g 

Svačina: Broskev 100 g 

Oběd: Zapečené brambory s čínskou zeleninou 200 g, celerový salát (za syrového stavu) 

80 g 

Svačina: Podmáslí 200 ml 

Večeře: Sojové kostky dušené 50 g, dušený špenát 100g 

2. večeře: Kedluben 100g 

NEDĚLE 

Snídaně: Kuřecí šunka 2-3 plátky, kyjevský chléb 60 g 

Svačina: Jablko 100 g 

Oběd: Zapečená treska se zeleninou 150 g, brambory vařené 100 g 

Svačina: Jogurt Dia 120g 

Večeře: Čočkový salát se zeleninou 100 g, celozrnný chléb 60 g 

2. večeře: Grapefruit 150 g 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat životní styl a s ním i spojené 

stravovací návyky klientek dvou vybraných skupin domova pro osoby se 

zdravotním postižením - Domov Dědina v Opočně. Na základě těchto poznatků 

bylo mým dalším cílem, sledovat výskyt obezity u těchto klientek. Osoby 

s mentálním postižením mívají daleko větší sklon к obezitě oproti zdravým 

jedincům. Je to dáno zvláštnostmi jejich motoriky. Zaostávání v pohybovém 

rozvoji, nesprávné držení těla, pohybová neobratnost, nekoordinovanost pohybů 

znemožňuje těmto lidem dostatečnou pohybovou aktivitu a přispívají tak к jejich 

obezitě. Je důležité proto věnovat pozornost pohybovému rozvoji osob 

s mentálním postižením již od dětství. Snižuje se pak možnost výskytu nadváhy 

u těchto jedinců. 

Výsledky mého výzkumného šetření ukazují, že asi třetina sledovaných 

klientek trpí nadváhou. Vzhledem k tomu, že z obézních klientek ani jedna není 

omezena v pohybu, není motoricky neobratná, jsem přesvědčena o tom, že velký 

podíl na výskytu obezity má především způsob životního stylu klientek. 

U klientek ze střediska Klášter nad Dědinou měla změna životního stylu po 

přestěhování do tohoto zařízení před deseti lety blahodárný účinek na jejich 

zdraví. Dostatek pohybové aktivity a vyvážená, pestrá a zdravá strava měly 

prokazatelný vliv na úbytek váhy každé z klientek. Klientky druhého zařízení 

bohužel takové štěstí nemají. Chybí jim dostatečný pohyb a jsou odkázány na 

dováženou stravu, která podle mého mínění, zrovna zdravé stravování 

nepodporuje. 

V současné době jsou ve středisku Přepychy zaváděny změny ve stravování 

(příprava večeří přímo v zařízení), které by měly přispět alespoň v malé míře ke 

zdravějšímu způsobu výživy. Zároveň je snahou změnami docílit i začlenění 

klientek do přirozených činností, které jsou součástí každé domácnosti. Celý tento 

proces nemá zatím žádné výsledky, jelikož je to velice krátká doba na to, aby byly 

patrné nějaké změny jak v chování, životním stylu, tak i změny v počtu klientek 
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s nadváhou. Klientky jsou na počátku něčeho nového. Něčeho, co by jim do 

budoucna mělo přinést osobnostní rozvoj a zdravější styl života, jako je tomu 

u klientek ze střediska Klášter nad Dědinou. 

Chtěla bych se po nějaké době к této problematice vrátit, jelikož mě zajímá 

osud této skupiny klientek. Vycítíme nějakou změnu v jejich myšlení a chování? 

Bude možné s touto skupinou pracovat obdobně jako se skupinou klientek ze 

střediska Klášter nad Dědinou? Věřím, že dlouhodobým a systematickým 

působením se klientky posunou o krok vpřed. Moc bych jim to přála. 
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Příloha č. 2: Dotazník v podobě záznamového archu 

VĚK: 

TYP STŘEDISKA DOMOVA DĚDINA: 

O středisko Přepychy 

• středisko Klášter nad Dědinou 

DÉLKA POBYTU: 

1. Jakým způsobem je zajištěno stravování ve Vašem zařízení? 

• jídlo se dováží 

Q jídlo se připravuje přímo v zařízení 

• jiný způsob - uveďte jaký 

Pokud se jídlo připravuje přímo v zařízení: 

Kdo připravuje celodenní stravu? 

O vy sama či ostatní uživatelky služby 

Q pracovníci v sociálních službách 

Q klientky + pracovníci v sociálních službách 

Kdo zajišťuje nákup potravin? 

• klientky 

O pracovníci v sociálních službách 

G klientky + pracovníci v sociálních službách 

2. Máte možnost výběru z více druhů jídel? П ANO • NE 

Pokud ano, z kolika jídel: 

3. Jste omezeni nějakým druhem diety? • ANO • NE 

Pokud ano, je k tomu uzpůsobeno Vaše stravování? • ANO • NE 



Pokud ano, jakým způsobem: 

4. Podílíte se nějakým způsobem na přípravě jídel? • ANO • NE 

Pokud ano, jak: 

5. Kdo uklízí kuchyň a jídelnu po každém jídle? 

G vy sama či ostatní uživatelky služby 

• pracovníci v sociálních službách 

• vy sama či ostatní uživatelky služby + pracovníci v sociálních 

službách 

O uklízečka 

[I] j iná možnost - uveďte jaká 

6. Máte možnost nakoupit si své vlastní potraviny? • ANO O NE 

Pokud ano, kdo zajišťuje nákup? 

Q vy sama či ostatní uživatelky služby 

Q pracovníci v sociálních službách 

• vy sama či ostatní uživatelky služby + pracovníci v sociálních 

službách 

• někdo jiný - uveďte kdo: 

Které potraviny si nakupujete: 

Máte možnost uchovávat potraviny na svém pokoji? • ANO • NE 
7. Jste spokojena se stravováním ve Vašem zařízení? • ANO • NE 



Pokud ne, proč: 

8. Chtěla byste něco ve Vašem stravování změnit? • ANO • NE 

Pokud ano, co: 

9. Máte možnost zasahovat do změn v jídelníčku? • ANO • NE 

10. Která jídla patří mezi Vaše oblíbená? 

11. Jsou tato jídla zařazena ve Vašem jídelníčku? • ANO • NE 

12. Která jídla naopak nemáte ráda? 

13. Jsou porce jídla dostačující? • ANO • NE 

14. Pokud ne, jak často míváte pocit hladu? 

• každý den • 5x / týden • 3-4x / týden • méně jak 2x / týden 

15. Je ve Vašem jídelníčku zařazena zelenina? • ANO • NE 

Pokud ano, jak často: • lx / týden • 2-3x / týden • 4-5x / týden • 6x a více 

/týden 

Pokud ano, o jakou zeleninu se jedná: 

16. Je ve Vašem jídelníčku zařazeno ovoce? D A N O D N E 



Pokud ano, jak často: D ix / týden Q2-3x/ týden [Ц4-5х/týden Dóxavíce 

/ týden 

Pokud ano, o jaké ovoce se jedná: 

17. Pěstujete ve Vašem zařízení svoji vlastní zeleninu nebo ovoce? 

• ANO • NE 

Pokud ano, jaké: 

18. Chováte nějaká zvířata ve Vašem zařízení? • ANO • NE 

Pokud ano, jaká: 

19. Dodržujete pitný režim? • ANO • NE 

20. Kolik tekutin vypijete za den? 

• O,5litru • méně než 1 litr/den • 11 itr-2 litry/den • 21 itry-3 litry/den • více 
jak 31itry/den 

21. O jaké tekutiny se jedná? 

• Káva • Čaj • Mléko • Minerální vody • Voda 

22. Máte možnost připravit si sama nějaký nápoj během dne? 

• ANO • NE 

Pokud ano, jaký: 

23. Máte možnost nějaké pohybové aktivity? • ANO • NE 

Pokud ano, jaké: 

Pokud ano, jak často? • lx / týden • 2-3x / týden • 4-5x / týden • 6x a 

více/ týden 



24. Sportujete? • ANO П NE 

Pokud ano, o jaký druh sportu se jedná: 

Pokud ano, jak často? • lx / týden • 2-3x / týden • 4-5x / týden • 6x a více/ 

týden 

25. Jste spokojena se svým tělem? • ANO • NE 

Pokud ne, proč: 

26. Chtěla byste na sobě něco změnit? • ANO • NE 

Pokud ano, co: 



Příloha č. 2: Vyplněný dotazník v podobě záznamového archu 

JAM) 

VĚK 51 
TYP STŘEDISKA DOMOVA DĚDINA 

• středisko Přepychy 
S středisko Klarer nad Didinou 

DÉLKA POBYTU CĹC -f- f MP) 
1С Ü( /f- :la£fUU srbd 

1. Jakým způsobem je zajištěno «trat ování ve Vašem zařízení? 
O jídlo se dováži k , 
0 jídlo se připravuje přímo v zařízeni / H L i i /ЗА W t y U 
Q jiný způsob - uveďte jaký 

Pokud se jídlo připravuje přímo v zařízení 

Kdo připravuje celodenní,travu? . ^ 
И vy sama čí oslalm uživatelky služby (<г>Сцл\ " i u i U ? * t U A t f ý b U o b n f - ; 

• • . . , ... , 7 /i-ruaoiu pracovnici v sociálních službách / с 
0 klientky + pracovnici v sociálních službách - ^ iV /п кхЛа y ù />m*'c<<3-irf:, 

Kdo zajišťuje nakup polravm? ч ' 
• klientky H - U u f A O A y ) 
H pracovníci v sociálních službách Г0/ ' ' / Pa yazU ' maAufbCl t i r c í M / f 
• klientky + pracovníci v sociálních službách 

2. Mále možnost výběru z více druhů jídel? D A N O И NE a l t A U y f s t ou id tu^ f . 

Pokud ano. z kolíka jídel . p ' c U w U , f í t / a 
srbHSvrvuU 

3. Jste omezeni nějakým druhem diety'' • ANO H NE 

Pokud ano. je k tomu uzpůsobeno Va$e stravování'' D ANO • NE 

Pokud ano. jakým způsobem . 

4. Podílíte se nějakým způsobem na přípravě jídel? H A N O • NE 

Pokud ano. 
/p/и vIíUhaUJ u/Jsciu fatctifr*'а рсЫлу ре p'ctle 

5. Kdo uklízí kuchyň a jídelnu po každém jídle? 
0 vy sama ä ostatní uživatelky služby J КО(aUJm /тар Auc/-u/rU 
• pracovníci v sociálních službách / ^ l ^ a y v c c r t sOucttz/i ) 
D vy sama či ostatní uživatelkv služby + pracovníci v sociálních službách 
• uklízečka 
Q jiná možnost - uicďtcjaká 

6. Mále možnost nakoupit si tvé vlastní potraviny? И ANO • NE 

/ . - ' - í/шй r^tyoío tfcMclu Л/ Л/CUtfí/ /Ч& 
dy rmMAC (fadtUMíji Jaýwnj 



Pokud ano. kdo zajišťuje nákup? ^ ' « f c / w - w 'cbwUu М п и С ^ 
H vy sama či ostatní uživatelky služby ^ T 
• pracovníci v sociálních službách 
O vy sama či ostatní uživatelky služby + pracovnicí v sociálních službách 
• někdo jiný - uveďte kdo 

Které potraviny si nakupujete 
/тар W "/iiaU 

Máte možnost uchovávat potraviny na svém pokojí? • ANO 23 NE р ^ л м ^ п * Лс /с / уъ ' 

7. Jste spokojena se stravováním ve Valem uřízení? 0 . ANO • NE f r J « * ™ * + 
Pokud ne. proč 

S. Chtěla byste něco ve Vaíem stravování změnit? • ANO 0 NE 

Pokud ano. co 

9. \ l á t e možnost zasahovat do změn v jídelničku ' jX| ANO • NE / Ч * * * * * * * -
/ги vu uLci. 

10. Která jídla patří mezi Vaie oblíbená? 

Jjfflrnt; ШаЛ) LoťU vATy 
/yyUAU/ к t A f ЛМЛи , 

I I. Jsou tato jídla zařazena ve Vaíem jídelníčku'' 0 ANO • NE ц s i ýSia/a <mU 

12. Která jídla naopak nemáte ráda? . , Г ^ ^ 

/ (Ц* .ом p. ) 
13. Jsou porce jídla dostačující? 

S ANO • NE č U - t Ú l - H L p 4 J b U C / c U 

14. Pokud ne. jak často míváte pocit hladu? / Г и А Щ s w m O ' 

• kaidýden • 5\/ t>doi O-Mx/ týden • mcnčjak 2x/týden 
15. J e v e Vaíem jídelníčku zařazena zelenina? И ANO • NE 

Pokud ano. jak často; Q lx / t ýden • 2-ix itýden 0 4-5x / týden • 6x л vice / týden 

Pokud ano. ojakou zeleninu se jedna: . Ш ^ . ; . / ^ ^ * / / ^ W 

16. J e v e Vašem jídelníčku zařazeno ovoce? 0 ANO • NE ^ 

Pokud ano. jak často: • lx/týden • 2-3x / týden • 4-5x / týden 0 6x а více / týden Л ' У г К М г Ь 

Pokud ano. o jaké ovoce se jedna f . f i ^ T y . • / p r r r M û Ж / 



tlwc pMttrtJy /ГЮ йлМа'ас/ 'i рослые 

Pěstujete ve Vašem zařízení «voji vlastní /tleními nrbo ovoce? • ANO D N E 

Pokud ano. jaké 
. frztujtcïj 

18. Chováte nijaká zvířata ve Vašem zařízení? И ANO • NE 

Pokud ano. jaka l l M n f / faitl/tor Ш й Л а ' м f W ý í J ď s v i t u Á l s t r U / L u ) 
Yyc srrüit-) 

19. Dodržujete pi tnými,n? D A N O • NE ^ щ ^ А ^ и Щ А » O ^ n 

20. kolik tekutin vypijete za den? 
• 0_Mitm 0menčncí llitr/den • I litr-2 liir>/dai • 2litr>-.1 litry/den • »iccjak ílnry/den 

21. O jaké tekutiny se jedná? _ , 
0 Kata 0 ŕ " a j И Mléko 0 Minerálni »odv 0 Voda , /Mete />Ча и^и, 

AajW ' ' 
22. Mále možnost připravit si sama nijaký nápoj během dne? • ANO • NE 

Pokud ano, jaký; MW, tf. ffy.M"*J, /Ua'CL "•^•'rtu 
srmiw ^CCOO 'mlLfi cUJ/Ы^и ,rj*c/srv< "-/Luc/íym 

23. Máte možnost nijaké pohybové aktivity? 0 ANO • NE 

Pokud ano. jaké fr^MJJ^j t i U Л < U t l i ü W ť 
Mciuhy, J^íiH-y^ -ti/á Vrtí /XUb ŕn) <r- C/lttO СЙ*-

Pokud ano. jak často1 • Iv/týden • 2-3* / týden • 4-5x/týden • 6x а исс/týden 

24. Sportujete? И ANO • NE 

Pokud ano. o jaký druh sportu se jedna f Л ' ^ ^ ^ A? HicUyvt^u cíl Kb 

Pokud ano. jak často1 • U/týden • 2-3x / týden • 4-5x / týden • 6ч a více/ týden 

25. Jste spokojena se svým tělem? 0 ANO • NE 
i < ' ^ ' 

Pokud ne. proč аНУП"0 А Н / íT^.Í. fy ™Tt,->vU />VĹ/UUa. 

26. Chtěla byste na sobě něeo změnit? 0 ANO • NE 

Pokud ano. co 



Příloha č. 3: Ukázka jídelníčku Domova Dědina 

• Jídelníček střediska Klášter nad Dědinou 
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• Jídelníček střediska Přepychy 

DEDINA-B PONDĚLÍ týden -16.2.-22.2.2009 DIETY 
snídané Ovocný čaj .strouhaný sýr.rama. chléb 

polévka Maďarská zelňačka s klobásou s těstovinou 
obéd Myslivecká vepřová pečené.houskový knedlík 

ovoce 
.večeře Smažený salám v těstíčku.bramborová kaše dušená šunka 
2 večeře ovoce 

UTERY 
snídané Mléko.koblihy dia vánočka.loupáky 

polévka Kmínová s vejcem 
oběd Pečené kuřecí stehno, vařené brambory 

kompot 
večere Italský zbruf s vepřovým masem.téstoviny 
2 večere ovoce 

STREDA -
snídané Cai.selský šunkový salám.rama.pečivo 

polévka Kuřecí s kapáním 
obéd Uzené maso. bramborová kaše,mrkvový kompot kuřecí grilovaný steak 

lou páček 
večere Masová pomazánka, chléb, kyselý okurek rajče 
2 večere ovoce 

ČTVRTEK 
snídané Bílá káva, celozrnné pečivo.rama 

polévka Zabíjačková rýžová 
obéd Vepřový řízek Pavlišov, houskový knedlík, dušené zelí 

ovoce 
večere Dukátové buchtičky s krémem 
2 večere ovoce 

PATEK 
snídaně Caj.sýrová péna. pečivo 

polévka Bramborová 
oběd Vepřové výpečky.špenát.bramborové knedlíky 

ovoce 
večeře Drštková polévka, pečivo 
2 večeře ovoce 

snídané Caj.paštiková pomazánka .pečivo 

polévka S játrovými knedlíčky 
obéd Kuřecí plněná roláda, dušená rýže. 

ovoce 
večeře Eso párečky.hořčíce,chléb 
2 večeře ovoce 

NEDELE 
snídané Kakao.vánočka dia vánočka 

polévka Kuřecí s těstovinou 
oběd Vepřové kostky, sýrová omáčka, těstoviny 

zákusek día 
večeře Rybí pomazánka, chléb, rajče 
2 večeře ovoce 


