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NÁZEV:  

Bazální stimulace u těžce tělesně postižených 

ABSTRAKT:  

Bakalářská práce pojednává o konceptu Bazální stimulace a jejím vlivu na 

člověka s postižením. Teoretická část popisuje úvod do problematiky 

bazální stimulace, historii a teoretické základy konceptu. Následuje 

charakteristika jednotlivých typů stimulace: somatická, vibrační, 

vestibulární, optická, auditivní, orální, olfaktorická a taktilně-haptická. 

Praktická část je zaměřena na využití konceptu Bazální stimulace u člověka 

s postižením. Obsahuje vyhodnocení vlivu konceptu na žáky s těžkým 

postižením.  

KLÍČOVÁ SLOVA:  

koncept Bazální stimulace, člověk s postižením, kvalita života, somatická, 

vibrační, vestibulární, optická, auditivní, orální, olfaktorická, taktilně-

haptická stimulace  
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TITLE:  

Basal Stimulation of people with physically disabilities. 

ABSTRACT:  

The Bachelor thesis deal about  the concept of Basal stimulation and its 

effect  onto the handicap people. Theoretical part describes introduction 

into the problem of basal stimulation, its history and pure essentials of this 

draft. Then it is  followed by the characteristic of single type of stimulation: 

static, vibrating, vestibular, optical, auditive, oral, olphactoric and tactile-

haptic. Practical part is aimed at usage of the above  mentioned concept  in 

the handicap people. It evaluates an effect of the concept to the heavily 

handicap students. 

KEY WORDS:  

concept of Basal stimulation, people with disabilities, quality of life, 

somatic, vibratory, vestibular, optical, acoustic, oral, realted to smell, 

tacticle stimulation 
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V péči o štěstí druhých nacházíme své 

vlastní.  
(Platón)
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Úvod  

V posledních letech se díky pokroku medicíny stále častěji setkáváme s různě 

postiženými jedinci. Jedinci, kteří by dříve s velkou pravděpodobností umírali na 

důsledky poškození organismu, dnes díky vyspělé lékařské péči přežívají. Pokud 

jedinec přežije a projeví se u něj postižení, znamená to odlišný způsob života nejen pro 

něj, ale i pro jeho okolí. V současné době jsou často skloňovány pojmy: postižení, 

člověk s postižením, tělesné postižení. Hledají se možnosti, jak jedincům postižení 

odstranit, zmírnit, nebo alespoň od něj ulevit. Jedna taková možnost, která je klientům 

nabízena, je koncept Bazální stimulace. 

Pro téma jsem se rozhodl z důvodu tříletého působení v Jedličkově ústavu s klienty, 

kteří koncept absolvovali. Tomu předcházelo nepříjemné období, kdy i já jsem se ocitl 

na „stejné straně barikády“, jako klienti. Coby pacient – klient jsem poznal veškeré 

útrapy člověka s postižením. Do Jedličkova ústavu jsem nastoupil nejdříve jako 

dobrovolník, od roku 2008 jako zaměstnanec. Setkával jsem se s klienty nejen 

v průběhu vyučování, ale i během jejich volnočasových aktivit. Měl jsem možnost 

poznat jejich rozvoj osobnost, dovednosti, cíle, průběh jednotlivých terapií. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – na část praktickou a část teoretickou. 

Teoretická část definuje pojmy, které se s tématem pojí, pojednává o kvalitě života a 

v především o bazální stimulaci. Praktická část analyzuje kazuistiky klientů Jedličkova 

ústavu. Zaměřuje se na jejich anamnézu, probíhající terapie a jejich vliv. 

Cílem bakalářské práce je představit jednu z možností terapeutického přístupu 

k jedincům s těžkým tělesným postižením. 
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1 Definice pojmů  

Nejen v České republice, ale i v celém světě je rozdílně chápán pojem termínu 

postižení. Světová zdravotnická organizace (WHO 1980) definovala postižení jako 

částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost nebo více činností, 

které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí1 orgánů. Slowík (2007) dodává, že 

postižení (disability) znamená omezení nebo ztrátu schopností vykonávat činnost 

způsobem, nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální. 

Tělesné postižení je postižení, které brání mobilitě pracovní činnosti, dělí se na 

přechodné a trvalé, vrozené a získané. (Hartl; Hartlová 2000) Jinou definici uvádí 

Renotiérová (2003): Tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného 

ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo 

poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností. Dle Pipekové 

(1998) jde o omezení v pohybových schopnostech v důsledku poškození podpůrného 

nebo pohybového aparátu nebo jiného organického poškození. Postihuje člověka v celé 

osobnosti: motorika, vnímání, kognice a emoce jsou od sebe neoddělitelné a propojené. 

(Vítková 2004) Matoušek (2003) říká, že tělesné postižení se týká pohybové soustavy a 

omezuje člověka v běžných činnostech, zejména v pohybu, má však vliv také na jeho 

psychickou rovnováhu, na vztahy k lidem i na pracovní uplatnění. 

Občas se setkáme s poměrně starou definicí kombinovaného postižení. Monatová 

(1994) říká: Kombinované neboli sdružené vady zahrnují velmi širokou škálu 

nedostatků, které přecházejí plynule od průměrných projevů v oblasti fyzických, 

psychických a sociálních funkcí k podprůměrným a k dalšímu zhoršování určitých 

projevů až k závažným potížím. Vítková (2006) užívá neutrální termín těžké postižení a 

definuje ho takto: Těžké postižení je komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho 

prožitkových sférách a výrazových možnostech. Ludíková (2005) uvádí, že kategorie 

kombinovaného postižení představuje nejsložitější skupinu, která je ale současně stále 

nejméně propracovanou oblastí speciálně pedagogické teorie i praxe. 

                                                 
1 Neúplně, špatně, deformovaně vyvinutá funkce [PRŮCHA J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. 

Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8]. 
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2 Kvalita života 

Zájem o kvalitu života má kořeny v dávné minulosti. Koncepce kvality života se 

objevuje už v římské a řecké mytologii. Názor na to, co kvalita života znamená, jaké 

oblasti zahrnuje a jakými metodami se dá měřit, se liší. Je to náročný úkol nejen pro 

pedagogiku a sociologii, ale také pro obory filozofie, sociologie, psychologie, medicíny, 

ekonomie a ekologie. (Vaďurová; Mühlpachr 2005) 

Vymezení pojmu přinesla OSN v roce 1961, kdy přijala 12 faktorů a označila je jako 

podmínky života. Mezi faktory vymezující kvalitu života zařadila stav ochrany zdraví, 

životní prostředky, vzdělání, pracovní podmínky, stav zaměstnanosti, uspokojování 

potřeb a zásoby, doprava a komunikace, byty a jejich výstavba, odpočinek a zábava, 

oblékání, sociální jistoty, osobní svoboda. 

Jesenský (1995) poukazuje i na další činitele ovlivňující kvalitu života a dělí je do 

dvou skupin. Do první skupiny, tzv. vnitřních činitelů, zařadil aspekty ovlivňující 

rozvoj a integritu osobnosti postiženého, jeho psychické a somatické vybavení 

ovlivněné onemocněním, poruchou či defektem. Vnitřní činitele dále dělí na čtyři 

podskupiny. Do podskupiny řadí 1) existenci doprovazeče (potřeba přítele, na nějž se 

můžeme obrátit, když je nejhůře), 2) skupinovou sociální oporu (základem je rodina, 

která nenechá jedince s problémy samotného), 3) dobrou kvalitu sociální komunikace 

(jedinec musí vědět, že na své pocity a myšlenky není sám) a v neposlední řadě  

4) existenci sociálního vzoru (je důležité, aby dotyčný mohl vidět jiného člověka, který 

se se svým handicapem již psychicky vyrovnal). 

Druhou skupinu Jesenský označuje jako tzv. vnější činitele. Vymezuje jí jako 

podmínky existence ekologické, společensko-kulturní, výchovně-vzdělávací, pracovní, 

ekonomické a materiálně-technické. I druhou skupinu dělí na čtyři podskupiny –  

1) fyzický stav (jedinec se musí vyrovnat s určitým omezením, které je dáno závažností 

jeho postižení), 2) charakter osobnosti (kvalita života je ovlivňována psychickým 

stavem a znaky jeho osobnosti), 3) hierarchie hodnot (důležitý je žebříček hodnot, který 

většinou jedinci po úraze přehodnotí), 4) zkušenosti a dovednosti zvládání obtíží (záleží 

na schopnostech a dovednostech, které mohou pomoci řešit současný, by stav jedince). 
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V současné době posuzujeme kvalitu života ze dvou hledisek. Z hlediska 

subjektivního a objektivního. Ke druhému zmiňovanému se přiklánějí odborníci ve 

všech oborech a označují ho za zásadní a určující pro život člověka. (Mühlpachr; 

Vaďurová 2005) 

1. Objektivní kvalita života – poukazuje na materiální zabezpečení, sociální 

podmínky života, sociální status a fyzické zdraví. Jedná se o souhrn podmínek 

ekonomických, sociálních, zdravotních a environmentálních, které zasahují do 

života jedince. 

2. Subjektivní kvalita života – se zabývá vnímáním jedince z pohledu postavení 

ve společnosti, jeho hodnotového systému a kultury. Jeho osobní cíle, očekávání 

a zájmy jsou výsledkem jeho spokojenosti. 
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3 Úvod do konceptu Bazální stimulace 

3.1 Definice pojmu 

Bazální stimulace2 je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační 

koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující 

ošetřovatelská péče  se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu 

integrované do péče mají význam jak v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně 

narozených, tak v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým 

postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a 

také klientů s demencí. (Friedlová 2006) 

3.2 Cíl bazální stimulace 

Cílem je podpora a umožnění vnímání tak, aby došlo: ke stimulaci vlastního těla, k 

podpoře rozvoje vlastní identity, k umožnění vnímání okolního světa, k umožnění 

navázání, komunikace se svým okolím, ke zvládnutí orientace v prostoru a čase, ke 

zlepšení funkcí organismu. (Friedlová 2007) 

3.3 Historie konceptu 

Historie bazální stimulace sahá do 70. let minulého století. Zakladatelem je speciální 

pedagog Profesor Dr. Andreas Fröhlich zabývající se dětmi s těžkým kombinovaným 

tělesným a intelektovým postižením. V rámci doktorandského studia vypracoval 

koncept Bazální stimulace podporující rozvoj schopností těžce postižených dětí.  

Dr. Fröhlich se převážně zabýval podporou senzorické komunikace. U dětí s velmi 

těžkými změnami vnímání nebylo možné navázat komunikaci verbální, neboť jejich 

možnosti v této oblasti byly velmi omezené, či skoro žádné. Fröhlich navázal velmi 

úspěšně komunikaci na bázi somatické, vestibulární a vibrační komunikace. 

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Profesorka Christel Bienstein. Společně 

s Fröhlichem modifikovali koncept pro ošetřovatelskou péči a vypracovali systém 
                                                 
2 Stimulace je záměrné podněcování či povzbuzení organismu k výkonu, které může přicházet buď 

z vnitřku, jako je přání, tužby, aspirace, nebo zvenku. [SOVÁK, M. a kol. Defektologický slovník. 3. 

upravené vydání. Jinočany: H&H, 2000. 418 s. ISBN 80-86022-76-5.]. 
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vzdělávání lektorů bazální stimulace, kteří zajistí odpovídající vyškolení ošetřujících 

a integraci konceptu do klinické praxe. (Friedlová 2006) 

3.4 Současná situace 

V posledních letech bylo dokázáno, že koncept Bazální stimulace stojí na vědeckých 

základech a na snaze poskytnout co nejlepší péči na profesionální úrovni (Friedlová 

2007). Svědčí o tom i skutečnost, že se konají odborné kongresy, na které se sjíždí celá 

řada odborníků přes BS. Zvyšuje se počet lektorů, koncept se integruje do výuky 

ošetřovatelství a zdravotnických škol. I v České republice je řada odborníků na bazální 

stimulaci. V říjnu 2003 byl dr. Friedlovou založen Institut bazální stimulace, který se 

stal garantem kvality seminářů a supervizí. Pro jedince se změnami hybnosti a 

komunikace se tak stal koncept přirozenou součástí jejich života. 
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4 Teoretická základna konceptu Bazální 

stimulace 

Koncept Bazální stimulace je založen na čtyřech vývojových modelech – 

neurofyziologický vývojový model (Pechstein), vývojově-genetický model (Piaget), 

fyzioterapeutický model (Bobath) a psychologický vývojový model (Langmaier).  

Tyto modely poukazují na skutečnost, že je jedinec ve svém vývoji závislý na 

podnětech, které mu poskytuje jeho okolí. Podstatou bazální stimulace je aktivní 

zapojení vnímání dítěte pomocí intenzivních a strukturovaných podnětů. (Vránová 

2008) 

4.1 Neurofyziologický vývojový model podle Pechsteina  

 Autoři konceptu BS se často odvolávají na Pechsteinův model. Model poukazuje na 

skutečnost, že schopnost dětského mozku se vyvíjí hlavně v prvních letech života a na 

to, že vývoj dětského mozku není v první řadě závislý na biologických skutečnostech a 

genetických informacích, ale podstatným faktorem jsou podněty z okolí jedince. 

Nedostatek stimulů z vnějšího prostředí podmiňuje nedostatečnou strukturu mozku a 

tím redukovanou schopnost výkonu. Schopnost dětského mozku se vyvíjí především v 

prvních letech života a nejdůležitější roli hraje stimulace vnějšími podněty. Děti s 

těžkým postižením nejsou schopny podněty samostatně získávat. (Friedlová 2007) 

4.2 Vývojověgenetický přístup podle Piageta  

Piaget předpokládal, že je vývoj dítěte podmíněn jak vrozenými předpoklady, tak 

vnějšími vlivy, které působí společně, ve vzájemné interakci. Rozdělil kognitivní vývoj 

do pěti fází. První etapou je dle Piageta senzomotorické období (do 2 let věku dítěte). 

Dítě objevuje svět svými smysly - prostřednictvím pohybů a motorického jednání se učí 

chápat a rozumět svému okolí. U dítěte s těžkým postižením, které je omezeno v pohybu, 

je ztíženo nebo znemožněno vybudování těchto schémat jednání. (Vágnerová 2005) 
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4.3 Fyzioterapeutický model podle Bobatha 

Terapie je založena na předpokladu potenciálu v postižené straně a na schopnosti 

regenerace a tvorbě nových synapsí3 a tím i nových neuronálních4 sítí.  

Podle Bobatha lze cvičením dosáhnout pohyblivosti. Snahou je poskytnout klientovi 

senzomotorickou zkušenost. Klient se pohybům pasivně neučí, ale terapeut se za použití 

stimulačních a facilitačních technik snaží dosáhnout převzetí aktivity klientem, který tak 

získává kontrolu nad svým pohybem a senzomotorikou zkušenost z funkční situace. 

Snahou terapeuta je, aby klient prováděl pohyb co nejsprávněji sám. (Opatřilová 2005) 

4.4 Psychologický vývojový model podle Langmaiera 

Využívá poznatku, který tvrdí, že zaměřením pozornosti, vědomým rozhodováním, 

snahou vštípit si něco do paměti nebo si z ní něco vybavit, usilovným přemýšlením 

těžkým rozhodováním a zapojování fantazie se mění fyziologické procesy v mozku. 

(Friedlová 2003) 

                                                 
3 Synapse je spojení dvou neuronů (nebo smyslové buňky a neuronu), sloužící k předávání vzruchů. 

[NAŇKA, O.; ELIŠKOVÁ, M.. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-7262-612-0.] 

4 Síť vznikající složitým propojením neuronů prostřednictvím synapsí. [NAŇKA, O.; ELIŠKOVÁ, M.. 

Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-7262-612-0.] 
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5 Základní prvky bazální stimulace 

Mezi základní prvky Friedlová (2003) zařazuje pohyb, komunikaci a vnímání. 

Všechny lidské aktivity se dějí na základě stálé výměny mezi vnímáním, pohybem a 

komunikací. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje 

pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání. 

5.1 Pohyb 

Pohyb je pro člověka životně důležitou schopností. Pohybu je potřeba téměř ke 

všem lidským činnostem – k chůzi, k práci, k získávání potravy, ke komunikaci. 

Schopnost hýbat se umožňuje člověku nejen komunikaci se světem, ale také vnímat své 

vlastní tělo a okolí. Pohybu předchází myšlenka na pohyb, a proto od sebe nelze oddělit 

vnímání a pohyb. (Friedlová 2007) Pokud se člověk nemůže pohybovat, dostává se k 

němu málo podnětů jak z okolí, tak z jeho vlastního těla. Člověk s postižením ztrácí 

schopnost vnímat správně sám sebe, má pocity nejistoty a strachu. Imobilita a nečinnost 

např. z důvodu úrazu, onemocnění či kombinovaného postižení má za následek ztrátu 

vzpomínek na pohyb a změny ve vnímání tělesného schématu. (Friedlová 2007) 

5.2 Komunikace a dotek 

Člověk denně vstupuje do kontaktu s okolím a komunikací s ním udržuje kontakt. 

Komunikace patří mezi základní životní potřeby člověka, důležitá je především při jeho 

socializaci a vzdělávání. Jelikož je někdy náročné pochopit potřeby lidí s postižením 

(jejich vyjadřování může působit zmatečně), uvádí Fröhlich možnost využití  

tzv. metody somatického dialogu. Metoda somatického dialogu je obousměrně 

informační dialog založený na rovnocenném vztahu obou komunikačních partnerů.  

V mezilidské komunikaci jsou významné i doteky. Dotekem člověk poznává své 

okolí, svět, doteky spojují, zprostředkovávají fyzickou přítomnost jiné osoby. V 

konceptu Bazální stimulace musí být doteky zřetelně promyšlené tak, aby klientovi 

poskytovaly dostatečný pocit jistoty. V konceptu jde především o respektování 

autonomie člověka s postižením, a proto je důležité brát ohled na kvalitu doteků. 

Doteky jsou nepostradatelné, mají různou roli a smysl a v některém případě nahradí 

taktilní stimulace verbální komunikaci. Podle Vítkové (2005) dotyk kůže a dotyk celého 
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těla působí emocionálně, povzbudivě a stabilizačně. Je to forma systematické, 

pravidelně se opakující něžnosti, která signalizuje blízkost, pozornost a jistou výlučnost 

vztahu. Prostřednictvím doteků je možné dát najevo, kdy začíná a kdy končí přítomnost 

péče druhé osoby – jedná se o tzv. iniciální dotek (viz. příloha: foto e). Nejvhodnějšími 

místy je rameno, paže, ruka. Iniciální dotek je vhodné podpořit slovem. V souvislosti 

s iniciálním dotekem pak Friedlová definuje desatero bazální stimulace: 

1/ Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno vždy stejnými slovy. 

2/ Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek). 

3/ Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle. 

4/ Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 

5/ Dbejte, aby tón hlasu, mimika a gestikulace odpovídaly významu slov. 

6/ Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou je zvyklý.  

7/ Nepoužívejte v řeči zdrobněliny. 

8/ Nehovořte s více osobami najednou. 

9/ Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí. 

10/ Umožněte klientovi reagovat na Vaše slova. 

5.3 Vnímání 

Člověk vnímá prostřednictvím smyslů – pomocí zraku, čichu, sluchu, chuti a hmatu. 

Bazální stimulace je koncept, který podporuje lidské vnímání. (Friedlová 2007) Koncept 

vychází z předpokladu, že každý člověk je schopen v každé situaci alespoň něco 

některými ze svých smyslů vnímat. Poškození nebo omezení kteréhokoli smyslu vede k 

jinému vnímání světa nebo i vlastní osoby. Dítě s těžkým postižením potřebuje smysly 

více stimulovat, než dítě zdravé, a proto se je někdy učí používat celý život.  

Vnímání je podstatě selektivní zpracovávání informací podle určitých principů do 

významových celků. Čití zahrnuje procesy, při kterých smyslové orgány člověka 

přejímají informace z prostředí. Vnímání zahrnuje procesy, při kterých lidé uchopují, 

vybírají, organizují a interpretují čití.  Vnímání není pouhé pasivní reagování na 

všechno, co v určitém okamžiku působí na jedince. Člověk si vybírá z množství 
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působících podnětů, vnímání je výběrové, projevuje se v něm aktivní postoj člověka k 

prostředí. Vnímání se soustřeďuje na to, co je podle naší zkušenosti nějak důležité, 

významné, co souvisí s našimi potřebami a zájmy. (Čáp; Mareš 2001)  

Druhy vnímání se rozlišují především podle jednotlivých smyslových orgánů. 

Jednotlivé druhy vnímání se spojují navzájem, a tím člověk dosáhne ucelenějšího 

poznání skutečnosti. Zrakové vnímání umožňuje poznávat předměty na vzdálenost s 

velkou přesností. Sluchové vnímání poskytuje informace o předmětech a událostech 

vzdálených, dříve než se dotknou povrchu těla. Čich a chuť slouží např. k odlišování 

potravy od nebezpečných látek. Při působení předmětů na povrch těla, vnímá člověk 

dotek, chlad, teplo, popř. bolest. Hmatové vnímání slučuje informace kožního a 

pohybového analyzátoru při aktivním ohmatávání předmětů. Pohybový analyzátor 

(čidlo kinetické a statické) slouží kontrole pohybů a polohy jednotlivých částí těla, 

končetin a hlavy, je také spojený s vnímáním a udržováním rovnováhy. Kožní smyslové 

ústrojí sdružuje několik receptorů: čidla pro chlad, teplo, tlak, dotyk, bolest – tj. celkově 

kožní analyzátor, který zajišťuje povrchové čití.  
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6 Technika bazální stimulace 

Friedlová (2007) člení techniky konceptu Bazální stimulace na prvky základní a 

nástavbové stimulace: 

• Prvky základní stimulace – somatická, vestibulární, vibrační stimulace 

• Prvky nástavbové stimulace – optická, auditivní, taktilně - haptická, 

olfaktorická, orální stimulace 

6.1 Prvky základní stimulace 

 Člověk získá v prenatálním období smyslové zkušenosti, které mu poskytují 

informace o jeho tělu. Vibrační, vestibulární a somatické vnímání mu pomáhá uvědomit 

si hranice sebe sama a okolního světa. Somatické vnímání je zprostředkováno kůží, 

rovnovážný aparát slouží k uvědomění si polohy a pohybu v prostoru a vibrační 

vnímání pomáhá zpracovávat celým tělem chvění a hlasy přicházející z jeho okolí. 

6.1.1 Somatická stimulace 

Somatická stimulace umožňuje zprostředkovat klientovi vjemy ze svého těla a 

stimulovat vnímání tělesného schématu a následně okolního světa. Vnímání vlastního 

těla je tedy předpokladem k uvědomění si okolního světa a schopnosti s ním 

komunikovat. (Friedlová 2007) 

Mezi cíle somatické stimulace patří především zisk pozitivní zkušenosti s tělem, 

zprostředkování zřetelné informace o člověku a jeho těle, navození pocitu pohody, 

vymezení hranic, identity, poznání nejbližšího okolí. Hlavním cílem somatické 

stimulace je vybudování stabilní tělesné identity. (Friedlová 2007) Jestliže na základě 

onemocnění dojde k výpadku některé z forem vnímání, dochází ke změně vnímání 

tělesného obrazu. Nemůže-li se člověk pohybovat a tráví-li většinu času na lůžku, 

dostává se mu velmi málo podnětů ze svého vlastního těla, ztrácí orientaci na svém 

vlastním těle a následně i ve svém okolí. Taková situace vede ke ztrátě schopnosti 

vnímání sebe sama, k pocitům nejistoty a strachu.  

K somatické stimulaci se řadí somatická stimulace zklidňující, stimulace 

povzbuzující, neurofyziologická stimulace, symetrická stimulace, rozvíjející 
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stimulace, diametrální stimulace, polohování, kontaktní dýchání a masáž 

stimulující dýchání.  

Somatická stimulace zklidňující 

Somatickou zklidňující stimulaci můžeme do péče integrovat během toalety klienta 

nebo kdykoliv během dne. Při aplikaci během koupele používáme žínky a vodu o 

tělesné teplotě. Při stimulaci mimo toaletu klienta pracujeme rukama, s froté ponožkami 

či s dalšími adekvátními materiály. Friedlová (2003; 2000; 2007) uvádí, že se využívá u 

klientů se změnou v oblasti mentální, u těžce somatických postižení, ve vigilních 

kómatech5, u klientů neklidných, úzkostných, ustrašených, umírajících, nebo u klientů 

s hyperaktivitou, se zvýšeným svalovým tonem, se změnami vnímání tělesného 

schématu, s tachykardií6, s poruchami spánku, s Parkinsonovou nemocí, s demencí a 

v neposlední řadě v preoperační a postoperační péči. Důležité je sledovat případné 

klientovi negativní reakce, respektovat intimní zónu, zachovávat s klientem kontakt, 

eliminovat rušivé prvky a zajistit příjemnou teplotu okolí. Cílem metody je stimulovat 

vnímání tělesného schématu, redukovat neklidné stavy, navodit celkového tělesné 

uvolnění, navázat komunikaci a stimulovat vnímání. 

Somatická stimulace povzbuzující  

Klienta chceme stimulovat, proto používáme vodu chladnější, v rozmezí 23-28 

stupňů. Zásady jsou stejné, jako u somatické stimulace zklidňující. Alternativou jsou 

žínky, froté materiály nebo krémy a oleje. Cílem je stimulace vnímání tělesného 

schématu, zvýšení úrovně vědomí, pozornosti, svalového tonu, srdeční frekvence nebo 

podpoření aktivity. Aplikujeme jí u klientů s těžkou mentální retardací, u klientů ve 

                                                 
5 Hluboká porucha vědomí, při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči, které však 

nesledují okolí a jen bezcílně bloudí, žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat 

kontakt. Neudrží moč ani stolici, může mít obrny různých částí těla a další příznaky vyplývající z 

postižení nejvyšších částí mozku. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Vigilní koma. [online]. Praha: 2008. 

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: <http://lekarske.slovniky.cz/pojem/vigilni-koma>]. 

6 Zrychlení srdeční frekvence nad 90min. Může vycházet z různých oblastní převodního systému. 

[VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Tachykardie. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na 

WWW: <http://lekarske.slovniky.cz/pojem/tachykardie>]. 
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vigilním komatu, soporu7, somnolentních8, depresivních, se sníženým svalovým tonem, 

s bradykardií9, s apatií. (Kličková 2007) 

Neurofyziologická stimulace 

Cílem je umožnit klientům s poruchami hybnosti na jedné polovině těla či 

v některých regionech těla znovu vnímat části těla, nebo postiženou stranu. 

Předpokladem je schopnost vnímat nepostiženou stranu těla, aby mohl klient integrovat 

postiženou stranu těla opět do tělesného schématu – musí tedy nejprve vnímat zdravou 

stranu těla, aby si postupně mohl uvědomit, jak se cítí strana druhá – postižená. 

(Klimčíková 2008) Používáme ji u klientů s plegiemi či parézami, po CMP, po 

traumatech, po operacích mozku, u nemocí postihující pohybový aparát, u dětí s DMO, 

u klientů s vrozenými vadami pohybového aparátu. Podstatou je vyvolání vzpomínek na 

pohyb, pohybové vzory, uvědomění si postižené strany těla, obnovení rovnováhy, 

integrace klienta do běžných denních aktivit a dosažení jeho samostatnosti.  

Friedlová (2003) uvádí, že při vlastní práci s klientem by měl terapeut stát na 

postižené straně a klient by měl po celou dobu opticky kontrolovat a sledovat stimulaci. 

Pokud používáme vodu, měla by mít teplotu kolem 30 stupňů. Osušujeme ve směru od 

zdravé k postižené straně, pomalu a s přiměřeným tlakem. Stůl a noční stolek, televizi a 

                                                 
7 Těžší porucha vědomí s hlubokým spánkem, z něhož lze pacienta probrat jen silným např. bolestivým 

podnětem, přičemž ani potom nemocný nenabude plného vědomí a opět usíná. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ 

SLOVNÍK. Sopor. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: 

<http://lekarske.slovniky.cz/pojem/sopor>]. 

8 Lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí. Spavost, z níž lze člověka snadno probudit oslovením, 

dotykem. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Somnolence. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. 

Dostupné na WWW: <http://lekarske.slovniky.cz/pojem/somnolence>]. 

9 Zpomalení srdeční činnosti, snížení srdeční frekvence pod 60 úderů za minutu. Fyziologicky bývá u 

trénovaných sportovců v klidu. Za chorobných stavů je někdy frekvence zpomalena při infarktu 

myokardu, vlivem některých léků, při zvýšení nitrolebního tlaku. Zpomalení srdeční frekvence může být i 

důsledkem poruchy vedení srdečního vzruchu. Vede k poklesu srdečního výdeje, do těla se dostává málo 

krve a může způsobovat až bezvědomí. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Bradykardie. [online]. Praha: 

2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: <http://lekarske.slovniky.cz/pojem/bradykardie>]. 
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jiné předměty situujeme na postiženou stranu. Stejně tak všechny činnosti by měly být 

provázeny na postižené straně - klient je tak nucen otočit hlavu, což napomáhá 

uvědomění si postižené části těla. Jednou z důležitých zásad je co nejvyšší spolupráce 

klienta, integrace příbuzných a celého terapeutického týmu do péče. 

Symetrická stimulace 

Cílem je podpora obnovení vnímání tělesného schématu u klientů s poruchami 

rovnováhy a to na základě fixace tělesné symetrie. Terapeut pracuje symetricky na obou 

stranách těla. Před symetrickou stimulací je doporučována zklidňující stimulace. 

(Friedlová 2007) 

Diametrální stimulace 

Užívá se u klientů se zvýšeným svalovým napětím. Může být aplikována jako koupel 

s použitím vody o teplotě 38-40 stupňů - buď lokálně, nebo na celé tělo. Čím delší dobu 

trvá kontraktura, tím je uvolnění náročnější. Lze aplikovat i tam, kde kontraktura není, 

ale předpokládá se. Nutné je držet tělesnou symetrii - pokud je diametrální stimulace 

aplikována jen na jedné straně těla, na opačnou stranu použít alespoň stimulaci 

zklidňují. Nezapomeňme udržovat klienta v příjemné poloze. Končetinu, která bude 

ošetřována, polohujeme. Ruce terapeuta i pomůcky mají být teplé. Stimulace by měla 

být nestresová. Během stimulace opakujeme pohyby cca 3x-5x. Po aplikace je vhodné 

navodit uvolnění. (Klimčíková 2008) 

Polohování 

V konceptu BS rozeznáváme nejčastěji dva typy polohování – polohování mumie 

(viz. příloha: foto a, c) a polohování hnízdo (viz. příloha: foto b). U obou je cílem 

stimulovat vnímání tělesného schématu a tím eliminovat uvedené následky 

degenerativní habitace, poskytnout klientovi orientaci o svém těle a okolí, zklidnit 

klienta, stabilizovat vnímání tělesného obrazu, navodit uvolnění a relaxaci. (Friedlová 

2003) 

Aplikujeme u klientů ve fázi odpočinku, během noci, po celkové koupeli, po 

vyšetřeních, dýchání stimulující masáž, k navození libého pocitu, ke stimulaci tělesného 

obrazu, u neklidných a agresivních pacientů, s motorickým neklidem, u 
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dezorientovaných, umírajících, v komatech, u dětí v inkubátoru, u neklidných 

novorozenců, s hypertenzí a spastickou, ve vigilních komatech, u klientů s mentální 

retardací. 

Kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání 

Masáž stimulující dýchání (MSD) provádíme u klientů, kteří mají povrchní, 

nepravidelné a zrychlené dýcháni. MSD provádíme v rytmu a dostatečném tlaku našich 

rukou na oblast zad či hrudníku, je součásti dechové gymnastiky. Tato masáž nám 

umožňuje docílit ustálení rytmu dechu, přiblížit frekvenci dechu mezi klientem a 

ošetřujícím - vzniká mezi nimi komunikační proces, který klientovi poskytuje uvolnění, 

pocit jistoty, blízkosti. Cílem MSD je pomoci pacientovi přejit na klidné, hluboké, 

pravidelné dýchání. Umožníme pacientovi uvědomit si tělo a dosáhneme snížení 

vyplavováni stresových hormonů. Indikace: depresivní stavy, bolest, poruchy spánku, 

ztráta schopnosti uvědomovat si tělesné schéma, klienti před těžkými operačními 

zákroky a vyšetřeními, klienti na umělé plicní ventilaci, klienti s tachypnoí, bradypnoí, 

hypoventilací nebo u klientů, které chceme odvykat od ventilátoru. (Friedlová 2003; 

Friedlová 2007) 

6.1.2 Vestibulární stimulace 

Zdravý člověk se neustále pohybuje, mění svou polohu a stimuluje tím své 

rovnovážné ústrojí. Lidé s omezenou možností pohybu mají stimulace méně a je možné 

jim poskytnout podporu prostřednictvím vestibulární stimulace. Při nedostatku 

vestibulární stimulace se může vyskytnout kolaps, nauzea, poruchy orientace, bolesti 

hlavy, zvýšené svalové napětí.  Friedlová (2003) uvádí, že při zařazení vestibulární 

stimulace do terapie by mělo dojít ke zredukování závratě z otáčení, snížení napětí 

flexorů a extenzorů (viz. příloha: foto d). Klient je tak lépe připraven k případné 

mobilizaci. Lze ji aplikovat u klientů s dlouhodobým upoutáním na lůžko, u osob 

s omezenou možností pohybu, ve vigilním komatu, s hlubokou mentální retardací nebo 

u spastiků. Mezi nejčastěji využívané pomůcky patří houpačky, závěsné vaky, houpací 

sítě, overbaly, terapeutické válce, balanční plochy, trampolíny, vodní lůžko. 

Vestibulární stimulace pomáhá jedincům s postižením naučit se vnímat různé směry 

(nahoru, dolů, dokola) a nepociťovat tělo jen jako podložku. (Opatřilová, 2005) 
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6.1.3 Vibrační stimulace 

Zdravé dítě získává vibrační zkušenosti při veškerých pohybových činnostech a 

uchovává si je v paměti. Pohybem získává dle Vítkové (2001) povědomí o odporu 

podlahy proti tělu, o vibracích a měnící se zátěži.  

 Dle Friedlové (2007) je cílem vibrační stimulace (na základě stimulace kožních a 

hlubokých receptorů) učinit zkušenost s tělesnou hloubkou, tíhou těla a získat pocit 

jistoty a vnitřní stability. Do terapie ji zařazujeme u klientů s hlubokou mentální 

retardací, ve vigilních kómatech, vhodná je i jako příprava na vertikalizaci či 

mobilizaci. Nepoužíváme u krvácejících stavů varixů a poruch integrity kůže. Jako 

pomůcky k vibrační stimulaci využíváme perličkovou koupel, masážní a vibrační 

polštáře, elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, bateriové vibrátory, vibrující hračky, 

vibrující lehátka a sedátka, hudební nástroje (viz. příloha: foto f). 

6.2 Nástavbová stimulace 

6.2.1 Optická stimulace 

Zrak a sluch je nejčastěji využívaným smyslem k poznávání okolního světa a 

k navázání komunikace.  Okolí klientů v nemocničním prostředí bývá na podněty 

chudé, často až stresující. Při stimulaci záleží především na kreativitě personálu. Je 

nezbytné pozorovat reakce klienta na nabízené podněty.  Pro optickou stimulaci je 

důležitá i změna tělesné polohy, díky níž dochází nejen k posílení pocitu jistoty, ale i ke 

stimulaci vestibulární a somatické.  

Mezi možnosti optické stimulace patří: 1) nabízení zřetelně tmavých a světlých 

podnětů, 2) umožnění pacientovi uvědomit si den a noc, 3) orientování v čase 

prostřednictvím visících hodin, 4) barevné kontrastní oblečení personálu, 5) barevné 

odlišení stropu od zdí, 6) obrázky klienta, 7) nasazování brýlí, pokud je pacient nosí, 7) 

sledování televize. Optická stimulace se musí pacientovi nabízet cíleně. Příliš mnoho 

stimulu může vést k přetížení pacienta, k nemožnosti se více koncentrovat nebo 

dokonce k celkové disimulaci. (Friedlová 2003) Dále poznamenává, že optická 

stimulace neznamená jen pasivní aplikaci stimulů do zorného pole klienta, ale také 

poskytnutí možnosti změnit prostředí. (Friedlová 2007) 
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6.2.2 Auditivní stimulace 

Sluchový orgán má velký význam pro komunikaci, při navazování a udržování 

vztahů ve společnosti a pro rozvoj myšlení. Na základě sluchu se rozvíjí řeč. (Friedlová 

2007) Následkem poruch sluchu je člověk vystaven omezené komunikaci, ztrátě 

kontaktu s okolím, sociální izolaci a samotě. Mohu se objevovat deprese, poruchy 

chování, občas i sluchové halucinace.  

Cílem auditivní stimulace je podpora sluchového vnímání, zvýšení rozlišovací 

schopnosti zvuků, zprostředkování informací o sobě a svém těle, umožnění orientace a 

navázání kontaktu. Mezi prostředky stimulace patří hudba, vyprávění, zpěv, hudební 

nástroje, televize, rádio, nahrávky rodinných příslušníků. Pro lepší vnímání podnětů 

je vhodné slovní kontakt spojit s kontaktem tělesným. Friedlová (2005) nabízí možnost 

iniciálního doteku. Není vhodné používat příliš mnohotvárné zvukové prostředí – 

takové prostředí nestimuluje a naopak dochází k přesycení zážitky, které mezi sebou 

splývají. Bohužel takovému prostředí je během své eventuelní hospitalizace klient často 

vystaven. 

6.2.3 Orální stimulace 

Ústa představují nejcitlivější a nejaktivnější tělesnou intimní zónu člověka pro 

vnímání chutě, vůně, konzistence. Slouží ke komunikaci, příjmu potravy, pro 

zprostředkování pocitů rozkoše. Příjem potravy je spojen s libými pocity. Malé dítě 

poznává svět orálním způsobem. (Vránová 2008) Již od 9. týdne embryonálního vývoje 

dumlá embryo svůj palec. Po narození je velmi důležité, aby byla ústa neustále 

stimulována. Děti, které jsou od narození krmeny sondou, musí být cíleně orálně 

stimulovány, jinak může dojít k vymizení sacího reflexu. (Friedlová 2005) Vítková 

(2001) dodává, že permanentní podávání výživy sondou, popř. krmení kašovitou stravou 

přispívá k omezení citlivosti celé ústní dutiny. Zůstává nevyužita nejsensibilnější a 

nejrozmanitější vnímavá zóna lidského těla a tím i odpovídající část mozku. 

Cílem orální stimulace je zprostředkovat jedinci vjemy ze svých úst a stimulovat 

jeho vnímání. Snažíme se o zvýšení svalového tonu v oblasti dutiny ústní. Orální 

stimulaci můžeme provádět izolovaně, nebo jako přípravu na orální přísun potravy. 

Orální stimulace není synonymem pro hygienu dutiny ústní či nácvik polykacího 
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reflexu. Ovšem je výhodné je vzájemně kombinovat. Během orální stimulace se 

nekombinují více než tři různé chutě. (Friedlová 2005). 

6.2.4 Olfaktorická stimulace 

Olfaktorické vnímání umožňuje rozeznávat pachy a vůně. Na základě jejich 

vyhodnocení dokáže vyvolávat vzpomínky. Cílem olfaktorické stimulace je podpora 

čichového vnímání a vybudování pocitu jistoty a bezpečí (viz. příloha: foto g). Aplikace 

čichových podnětů napomáhá schopnosti orientovat se v určité situaci (hygiena). Je 

třeba používat jen vůně, které jsou pro jedince příjemné. Jinak by na místo příjemného 

pocitu mohlo dojít k podráždění čichu. Ideální jsou věci jeho osobní hygieny. I tak není 

vhodné aplikovat vůně trvale. (Vránová 2008) 

6.2.5 Taktilně  haptická stimulace 

Taktilně - haptické vnímání umožňuje prostřednictvím receptoru uložených v kůži 

registrovat dotek, tlak, napětí, natažení, chlad, teplo a vibraci. 

Cílem stimulace je vyznačení citlivé oblasti rukou, umožnění rukama něco cítit, 

snaha o vytvoření možnosti úchopu a podpora poznání, že věci jsou charakteristické na 

omak. (Opatřilová 2005) Jako vhodné pomůcky uvádí Friedlová (2007) veškeré 

předměty, které stimulují paměťovou stopu a aktivizují ruku k činnosti - oblíbené 

předměty, talismany, hračky, předměty užívané k osobní hygieně. Stimulace zahrnuje 

vkládání známých předmětu do rukou. Posiluje se tak jistota v orientaci. Taktilně-

haptickou stimulaci lze kombinovat se stimulací optickou, auditivní a olfaktorickou. 
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7 Využití bazální stimulace u těžce tělesně 

postižených 

7.1 Charakteristika výzkumu 

Cíl výzkumu: 

1. Zjistit, zda použití konceptu Bazální stimulace u jedinců s postižením přispívá 

ke zvýšení kvality jejich života. 

2. Zjistit, zda lze bazální stimulaci použít u všech klientů s postižením. 

Formulace hypotéz: 

1. U 80% z hodnocených klientů se projevilo zvýšení kvality většiny podnětů. 

2.  Každý hodnocený klient reaguje na prvky BS pozitivně.  

Metody: 

• pozorování 

• analýza anamnéz 

• rozhovor 

• dotazníky 

 

K získání potřebných dat bylo zvoleno hodnocení odborného týmu (pedagog, 

psycholog, asistent, ergoterapeut a fyzioterapeut), rozhovor s pedagogy a klienty, 

analýza školní dokumentace a dvouletá zkušenost s klienty.  

Odborný tým, který s klientem pracuje, ohodnotí procentuálně  stav položky před a 

po bazální stimulaci (za časový úsek půl roku). Dále reakci klienta na terapii 

prostřednictvím +/- nebo 0 jako neutrálně (viz. Příloha 1). Každý klient byl hodnocen 

členy odborného týmu JUS, kteří své hodnocení dále konzultovali s příslušnými kolegy 

z oboru. Z  procentuálních výsledků je vytvořen průměr, zaokrouhlený na celá čísla. 

Cílem rozhovoru s pedagogy byla  analýza klientových předností a nedostatků ve 
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vzdělávání. U rozhovoru s klientem mě zajímal jejich zájem, co mají rádi/neradi a jak se 

jim líbí určitá terapie. V analýze školní dokumentace jsem se zaměřil na lékařskou 

diagnózu, sociální, rodinou a osobní anamnézu, osobnost a samostatnost klienta a na 

spolupráci s ergoterapeuty, psychology, fyzioterapeuty a logopedy. Sebráno bylo pět 

anamnéz klientů s poměrně odlišnou diagnózou s cílem zanalyzovat možnosti BS. 

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou informace osobní charakteru pozměněny. 

7.2 Místo výzkumu 

K praktické části byl vybrán Jedličkův ústav10 - zařízení, se kterým mám dlouhodobé 

zkušenosti. Působím zde třetím rokem jako zaměstnanec na pozici asistenta pedagoga v  

Základní škole praktické. Přicházím tak do styku s dětmi absolvující bazální stimulaci 

nejen během samotné procedury, nýbrž i ve školách a v jejich volném čase.  

Cílem školy je v co největší míře integrovat mládež s tělesním postižením do života. 

Školy poskytují vzdělání základní, střední odborné, úplné střední a úplné střední 

odborné podle příslušných vzdělávacích programů.  Bazální stimulace probíhá v rámci 

vyučování, ergoterapie a fyzioterapie, v případě potřeby i na logopedii. Všechna 

pracoviště jsou vysoce specializovaná, vedena kvalitními odborníky v dané profesi. 

Ergoterapie a fyzioterapie probíhá na vedlejší budově Jedličkova ústavu, na tzv. 

rehabilitačním pavilónu. Pro práci s klienty jsou k dispozici nejmodernější pomůcky a 

přístroje. 

                                                 
10 Oficiální název zní „Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola“ 
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7.3 Kazuistiky 

Kaustika č. 1 

Láďa, narozen 1991 

Dg: Centrální spastická kvadruparesa s kontrakturami adduktorů, více sin. s kontrakt. 

Achill. šlach, dyskinetická složka. Dyslalie. 

Bydliště: Úvaly 

RA: bezvýznamná 

Matka (1963) operátorka v JZD, poté v MŠ jako pomocná síla. Od narození 

prvního dítěte doma. 

Otec (1964) elektromechanik lokomotiv, nyní vlastní soukromou cestovní kancelář. 

Sourozenci: Josef (1982), SOU technické a Jakub (1981), vyučený automechanik. 

SA: Dva sourozenci. Otec (řidič) bývá často mimo domov. Matka uvádí, že otec odmítá 

chlapce kvůli jeho postižení a veškerá péče leží na ní. Cítí se unavená, zdá se jí, že 

situaci nezvládá. Přídavek na péči o osobu blízkou. Rodinný domek a byt 3+1. Držitel 

průkazu ZTP/P. 

FA: neznámá 

OA: Dítě z VI. gravidity. Sledována jako rizikové těhotenství, porod předčasný 

v sedmém měsíci. P. V. 1700 g. Silná novorozenecká žloutenka. Desátý den po narození 

kritický stav, tři měsíce v inkubátoru. Rehabilitován Vojtovou metodou (nejdříve 

ambulantně, později v domácím prostředí).  

Lázně: 1997 a 1998 (odloučení snášel dobře) 

Dětské choroby: 0 

Úrazy: 0  

Operace: neznámé 

NO: V současné době (březen 2010) se zotavuje z perforace střeva. Kritický stav, 

pobýval několik týdnů na JIP. 
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Psycholog: 0 

Soběstačnost: Je odkázán na pomoc druhé osoby. Plazí se, na bříško se přetočí 

výjimečně. Neposadí se. Uchopí tužku, obrací listy v knize. Je krmen, s pomocí druhé 

osoby se dokáže napít z hrnečku. Inkontinentní, na nočníku se neudrží. Nesvlékne se, 

neoblékne se.  

Vzdělávání: Odklad školní docházky o dva roky. Jesle a MŠ nenavštěvoval (ředitelka 

MŠ ho odmítala přijmout). Po konzultaci v Modrém klíči doporučen JUS. Ve všech 

předmětech nutná asistence. Čte dobře, reprodukce textu s nápovědou. Ve výtvarné a 

pracovní výchově se snaží používat ruce a pomáhat asistentovi. V předmětech biologie, 

zeměpis, občanské výchovy, a dějepis a matematiky je potřeba domácí přípravy. 

V matematice se orientuje v početních operacích do dvaceti. V českém jazyce je třeba 

procvičovat psaní velkých písmen. 

Kompenzační pomůcky: Mechanický vozík, ortéza, uvažuje se o opěrce hlavy a 

prodloužení hrudního pásu.  

Ergoterapie: Terapie je zaměřena na snížení svalového tonu (pomocí BS). Soustředí se 

na nácvik válcového úchopu, sebeobsluhy, zejména ve stravování a jednoduchých 

denních činností. Nutno dbát na správný sed a nastavení vozíku – zajistí se tím větší 

pohodlí a díky tomu i lepší spolupráce a soustředění. 

Fyzioterapie: Časté bolesti v levé kyčli a na zádech. Je třeba polohovat i mimo vozík. 

Třikrát týdně absolvuje reflexní terapii dle Vojty. Využívají se prvky BS. Polohování, 

protahování, masáž zad. 

Logopedie: Probíhá 1x týdně. Využívají se prvky BS. Snaha zpomalit tempo řeči, 

rozvoj vyjadřovací schopnosti – samostatná reprodukce dějů, odpovědi, rozhovor. 

Mluví v jednoduchých větách. 

Osobní list: 

S kým bydlí: mamka, táta, mladší bratr, pes 

Co má rád: sledování PC, sledování televize, hokej, kick - box, fotball, florball, hudba, 

dívání se z okna 

Co nemá rád: samotu 
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Oblíbené jídlo: čokoláda (nutno kontrolovat, sklony k nadváze) 

Neoblíbené jídlo: nemá 

Oblíbené pití: čaj, džus 

Neoblíbené pití: nemá 

Chování: Má rád společnost lidí. Ulpívá na jednom tématu. Zvídavý. 

Nejoblíbenější terapie: somatická stimulace zklidňující 

Ostatní: kontrolovat vyprazdňování 

Průběh bazální stimulace: 

Somatická stimulace 

Pravidelně před zahájením školního vyučování, využívá se stimulace zklidňující. 

Během vyučování je prováděno polohování, nejčastěji poloha hnízdo, kdy následuje 

uvolnění svalů. Sám se v této poloze cítí nejlépe. Zklidňující somatickou stimulaci 

(hlavně v oblasti prstů) je ideální zařadit před jakoukoliv pracovní, výtvarnou nebo 

jinou manuální činností. Dojde k tělesnému uvolnění, redukci neklidných stavů a 

zvýšení pozornosti. Využívá se MSD.  

Vibrační stimulace 

Vibrační podněty snáší velice dobře. Pracuje se s vibračním masážním strojkem. 

Lepší využít strojek, který není hlučný, jinak se lekne. 

Vestibulární stimulace 

Velice dobře přijímá vestibulární stimulaci pomocí dětské houpačky. Při tělesné 

výchově, kdy není možné Ladislava do cvičení zapojit, se aplikuje vestibulární 

stimulace prostřednictvím metody ovesného klasu. Tváří se velmi spokojeně, hlasitě se 

směje. 

Auditivní stimulace 

Rád sleduje a poslouchá zvukové hračky. Snaží se i o aktivní manipulaci s nimi. Má 

rád hubu, zejména relaxační. Velice zvídavý, aktivně spolupracuje. Při hraní na hudební 
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nástroje má velký smysl pro rytmus. Má rád hudební chvilky při kytaře, které doprovází 

hrou na nějaký hudební nástroj a usmívá se. 

Optická stimulace 

Zvídavý, nejraději má předměty běžné denní potřeby, čím pestřejší, tím lepší. Rád 

využívá výukové počítačové programy – pexeso, puzzle aj. 

Orální stimulace 

Procvičuje se zejména nácvik koordinace ruka – ústa a rozpoznávání chuti. 

Taktilní stimulace 

Probíhá stimulace ve vaničce s teplými kamínky. Využívá se předmětů denní 

potřeby. Nabízené předměty má zájem si osahat. 

Reakce klienta 

S konceptem se pracuje od samého nástupu do JUS. Reaguje pozitivně. Na 

proceduru se těší, v případě neuskutečnění ji dotyčnému terapeutovi připomene. Je 

velmi otevřený, tělesný kontakt mu nevadí. BS má velice pozitivní vliv, došlo nejen 

k celkovému zklidnění, ale i k uvolnění svalů, zlepšení dýchání, zpomalení tempa řeči a 

pro školu i důležité zvýšení pozornosti a aktivity.  
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
49% 64% + 

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

30% 52% + 

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
60% 70% + 

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
81% 85% + 

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

50% 65% + 

Orientovat se v 

prostoru 
39% 57% + 

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

80% 85%     + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

80% 85%     + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 

80% 85%     + 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

70% 80% + 

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

55% 70% + 

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci 78% 88% + 

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
20% 35% 0 

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
88% 93% 0 

Aktivovat oblast ústní 71% 83% 0 

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
70% 80% + 

Umožnit rukama 

něco cítit 
70% 80% + 

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
40% 60% + 

Tabulka č. 1 na str. 34 – 35 uvádí klientovu kvalitu podnětů před BS a po BS tak, jak ji vyhodnotil 

odborný tým Jedličkova ústavu. Třetí sloupec „reakce“ udává, jakým způsobem klient na nabízený 

podnět reagoval. Podrobnější informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 7.4 -  

„Vyhodnocení výzkumu.“  
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Kazuistika č. 2 

Matouš, narozen 1999 

Dg:  DMO – smíšená forma s dyskinézami s PMR s více motorickou, méně psychickou.  

Bydliště: Praha 

RA: bezvýznamná 

Matka (1955) učitelka, v současné době doma. 

Otec (1958) stavební inženýr. 

Sourozenci: Tereza (1977) a Eva (1980) – zdravé 

SA: S rodiči v bytě, sourozenci samostatně 

OA: Dítě z 5. gravidity (1x UPT, 1x samovolný potrat). Rizikové těhotenství - porod 

předčasný ve 26. týdnu. P. V. 830g/36cm. CT CNS: atrofie mozková, resuscitace, 

parciální ageneze corpus callosum. Kojen od 2 do 7. měsíce. UZ kyčlí OK.  

Dětské onemocnění: plané neštovice, spála 

Ostatní onemocnění: DM 0, TBC 0, nádorové onemocnění 0 

Úrazy: 0  

Operace: 2002 (vrozená hluchota) – implantát levostranný 

FA: DIAZEPAM 5mg 0.5-0.5-0.5, GINGIO TABLETY 40mg 1-0-0, BACLOFEN 

10mg 0.5-0.5-0.5, AKINETON 2mg 2-2-2. 

AA: 0 

Psycholog: 0 

Kompenzační pomůcky: mechanický vozík, Tobi židlička, ortopedická obuv, ortéza  

pro HK, kochleární implantát 

Soběstačnost: Zvedání hlavičky na bříšku (od 5. měsíce), překulování (od 10. měsíce). 

Čistotu udržuje, v noci nutné pleny. Sebesycení nezvládá, ale má zájem se učit.  Neplazí 

se, neleze, šoupání po zádech. Odkázán ve všech životních úkonech na pomoc druhé 

osoby. (Úchop: 0) 
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Vzdělávání: Matouš navštěvuje JUS od roku 2006. Opakuje druhou třídu, v 

odpoledních hodinách navštěvuje školní klub. Prospěch odpovídá anamnéze. Velice 

snaživý. 

Fyzioterapie: Spolupracuje, je však rušen mimovolnými pohyby svalů a končetin, které 

jsou provokovány i oslovením a pasivním pohybem. RHB probíhá od narození. Dle 

potřeby absolvuje bazén, vířivku, parafínové zábaly, masáže zad a šíje, hipoterapii. Byla 

snaha do rehabilitace zařadit i EEG biofeedback. Spolupráce se však kvůli četným 

mimovolným pohybům ukázala jako velmi těžká.  Používá hlavně PHK, kostra bez 

deformit, plochá záda. Problém zapojování levé strany těla. Reflexní cvičení dle Vojty, 

nácvik opory HKK, závěsné zařízení pro vertikalizaci a chůzi, stavěcí vozík na 

protažení DKK, BS, míčkování, motomed. DK spastické, lze však úsilím uvolnit. 

Ergoterapie: Cílem je poznat hranice těla, ovlivňování spazmů a svalového napětí. 

Využívá se konceptu BS. Pracuje se na rozvoji soběstačnosti, zejména sebesycení. 

Logopedie: Probíhá 2x týdně s matkou. Zaměření na zlepšení dechu. Gymnastika 

mluvidel, míčkování obličeje. Výrazné zlepšení slovní zásoby po implantaci 

kochleárního implantátu. Řeč odpovídá anamnéze. Slabiky od 2 let, slova od 3 let, 

dvouslovné věty od 4 let. V posledním roce rozvoj komunikace v krátkých větách, 

narůstá slovní zásoba. 

Osobní list: 

S kým bydlí: mamka, táta 

Co má rád: zpívání (umí velice dobře texty písní), Pat a Mat, malování. Chce dělat vše 

sám - je rád, pokud člověk bere do dlaní jeho ruce a pracuje s nimi. 

Co nemá rád: polohování 

Oblíbené jídlo: čokoláda, mák 

Neoblíbené jídlo: gumové medvídky 

Oblíbené pití: čaj 

Neoblíbené pití: mléko 

Chování: smysl pro humor, velmi společenský, snaživý 
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Nejoblíbenější terapie: zklidňující i povzbuzující stimulace, nejraději prostřednictvím 

vody 

Ostatní: Časté autoagrese, při nichž dochází k defektům na prstech. Dávat pozor na 

vytržení kochleárního implantátu. Pokud k tomu dojde, ponoří se do „světa bez zvuků“, 

směje se, prozpěvuje si apod. Únava a nepozornost po nasazení kochleárního implantátu 

téměř vymizí. 

Průběh bazální stimulace: 

Somatická stimulace 

Dvakrát týdně před zahájením školního vyučování je prováděna stimulace zklidňující 

nebo povzbuzující. Během vyučování je prováděno polohování, které však musí být 

prováděno pouze krátkou dobu, z fyziologických důvodů. Sám polohování rád nemá. 

Využívá se i MSD. S ergoterapeutkou je prováděna diametrální stimulace pro uvolnění 

horních končetin.  

Vibrační stimulace 

Stimulace je zprostředkována především vibračním masážním strojkem. Nejraději ho 

drží v dlaních. Alternativou je skákání na trampolíně. 

Vestibulární stimulace 

Při hodině tělesné výchovy, nejčastěji metoda ovesného klasu. 

Auditivní stimulace 

Při auditivní stimulace jsou využívány zvuky běžného života: tekoucí voda, klepání, 

chůze, jedoucí auto, rádio, zvonek, telefon, zvířata.  

Optická stimulace 

Ve většině situací se orientuje v podstatě zrakem. S optickou stimulací se setkává 

poměrně často - rozlišení prostoru třídy na určité části, výzdoba třídy (např. 

vyjmenovaná slova na zdi - oční kontakt s probíranou látkou), výzdoba školy.  

Orální stimulace 

Cucání lízátek a bonbónů. 
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Taktilní stimulace 

Využívá se předmětů denní potřeby např. v košíkářské dílně – ohmatání si nářadí v 

reálné podobě, nácvik činností je spojen s tréninkem slovní zásoby. 

Reakce klienta 

BS přijímá pozitivním způsobem. Po použití konceptu je uvolněný nebo povzbuzený, 

pozitivně naladěný. U Matouše se s konceptem začalo před dvěma lety. Matka i ostatní 

cítí, že má BS velmi pozitivní vliv. Bazální stimulace není vytržena z konceptu školního 

vyučování, je integrována do běžné výuky. 
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
20% 50% + 

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

23% 40% + 

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
35% 49% + 

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
30% 42% - 

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

45% 55% + 

Orientovat se v 

prostoru 
51% 64% + 

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

70% 75%    + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

50% 65%    + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 

55% 75%     + 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

55% 75% + 

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

45% 55% + 

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci 60% 69% + 

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
35% 40% + 

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
36% 42% + 

Aktivovat oblast ústní 50% 60% + 

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
43% 55% + 

Umožnit rukama 

něco cítit 
50% 70% + 

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
30% 45% + 

Tabulka č. 2 na str. 40 – 41 uvádí klientovu kvalitu podnětů před BS a po BS tak, jak ji vyhodnotil 

odborný tým Jedličkova ústavu. Třetí sloupec „reakce“ udává, jakým způsobem klient na nabízený 

podnět reagoval.  Podrobnější informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 7.4 -  

„Vyhodnocení výzkumu.“ 
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Kazuistika č. 3  

Týna, narozena 1992 

Dg: DMO – spastická infantilní diparetická 

Bydliště: Praha 

RA: Otec (1962) řidič z povolání. 

Matka (1963) fyzioterapeutka. 

Sourozenec Jan (1992): DMO – spastická dyskinetická forma, ADD, dysfázie 11. 

SA: Byt 3+1, průkaz ZTP /P, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, sociální 

příspěvek, příspěvek na péči o osobu blízkou. 

OA: Dítě ze 7. těhotenství (5x UPT12, 2x porod), předčasný porod ve 26. týdnu 

těhotenství. P. V. 1120g/38cm. Dušnost, řízené dýchání, ileostomie13. V sedmém měsíci 

zaústění střev. 

Dětské onemocnění: 0 

Ostatní onemocnění: 0 

Úrazy: 0  

Operace: 0 

FA: neznámá 

AA: 0 

Psycholog: 0 
                                                 
11  Porucha tvorby řeči v důsledku poruchy funkce mozku. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Dysfázie. 

[online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/dysfazie>]. 

12  Umělé přerušení těhotenství [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. UPT. [online]. Praha: 2008. [cit. 

2010-03-29]. Dostupné na WWW: < http://lekarske.slovniky.cz/pojem/upt>]. 

13 Chirurgické vyústění ilea břišní stěnou s odváděním jeho obsahu [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. 

Ileostomie. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: < 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ileostomie>]. 
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Kompenzační pomůcky: mechanický vozík, ortéza HK, ortopedická obuv. 

Soběstačnost: Vývoj opožděn. Lezení ve třech letech. Sama se nají, zvládne toaletu, 

oblékne se, vyčistí zuby, osprchuje se. Musí se jí to však připomínat. 

Vzdělávání: Snaha integrace do běžné MŠ bez úspěchu. Doporučen JUS. Nyní první 

ročník praktické školy. Problémy s pozorností, míra soustředění se pohybuje kolem 

patnácti minut. S jazyky problémy nemá. V matematice se orientuje na úrovni šesté 

třídy.  Ostatním předmětům se věnuje dle zájmu a nálady. 

Ergoterapie: Jedenkrát týdně, spolupracuje pouze tehdy pevně stanovený řád. 

Procvičování mytí, krájení, česání, příprava jednoduchých jídel, trénink paměti a 

pozornosti, peníze, koordinace. 

Fyzioterapie: Jedenkrát týdně, spolupracuje pouze tehdy, má-li pevně stanovený řád. 

Polohování, závěsné zařízení pro vertikalizaci a chůzi, míčkování. 

Logopedie: Ve třech letech slabiky, v šesti letech tvoření slov. Cit pro jazyk. Čte 

plynule, bez chyb. 

Osobní list: 

S kým bydlí: mamka, bratr, babička 

Co má rád: hudbu (klasickou i populární), veškeré hudební nástroje, básničky, 

hádanky, pohádky  

Co nemá rád: Nesnáší, pokud někdo hraje nebo zpívá falešně, často je dokonce až 

agresivní.  

Oblíbené jídlo: chleba se solí 

Neoblíbené jídlo: polévky 

Oblíbené pití: džus, šťáva 

Neoblíbené pití: čaj 

Chování: Nesnáší, pokud ji člověk do něčeho nutí, v takovém případě je agresivní, 

místy pak dochází i k sebepoškozování. 

Nejoblíbenější terapie: žádná 
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Ostatní: Dokáže přesně reprodukovat danou melodii. Nezná jedinou notu, absolutní 

sluch. Špatné navazování sociálních vztahů, nepozdraví, nevnímá lidi kolem sebe. 

S učitelkou nedělá, nekomunikuje, práce pouze s asistentkou. Spolužáků si nevšímá. 

Smysl pro humor (leč trochu černý). 

Průběh bazální stimulace: 

Somatická stimulace 

Prováděna stimulace zklidňující na sucho i prostřednictvím vody. Při prvních 

pokusech projevovala značnou nelibost a odmítala je téměř ve všech formách. 

Stimulace se zkoušela provádět před zahájením vyučování i během dne, většinou přes 

oblečení v poloze na zádech. Polohování provádět nešlo, neboť nevydržela několik 

minut nehybně ležet. 

Vibrační stimulace 

Díky jejímu velkému zájmu o hudbu se prováděla prostřednictvím doteku hudebních 

nástrojů – kytara, klavír. Zaujetí vydrželo pár minut, poté docházelo k agresi nebo 

sebepoškozování. 

Vestibulární stimulace 

Fyzický dotek nesnáší ani od nejbližších osob. Přistoupilo se ke stimulaci přímo na 

vozíku, nicméně docházelo k záchvatům zuřivosti, pokud někdo manipuloval 

s vozíkem. Pokud je v dobré náladě, lze s Týnkou „tancovat“. 

Auditivní stimulace.  

Kvůli jejímu zájmu o hudbu se zkoušela auditivní stimulace prostřednictvím libých 

zvuků, nicméně i to nepřijala s nadšením. Měla snahu neustále zvuky přehrávat znova, 

pokud jí nebylo vyhověno, docházelo k sebepoškozování, nebo agresi vůči okolí. 

Optická stimulace 

Nejčastěji prostřednictvím obrázků zvířat a pohádkových postav. Cíleně a 

organizovaně bez úspěchu. S optickou stimulací však přichází do styku poměrně často. 

Při volných chvílích má dovoleno být u počítače, kde si s oblibou pouští kreslené 
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pohádky (Pat a Mat, Krteček, Jen počkej zajíci aj.) nebo opakovaně sleduje výukové 

programy. 

Orální stimulace 

Stejně jako u předchozí stimulace byla cílená práce bez efektu. Se stimulací přichází 

do styku poměrně často v běžném životě. Sama se zvládne najíst, dokáže rozeznat 

chutě.  

Taktilní stimulace 

Předměty denní potřeby. Nevnucovat, pouze nabízet. 

Reakce klienta 

Nápad integrovat koncept do programu ergoterapie a fyzioterapie vznikl před rokem. 

Cílem bylo zklidnění, uvolnění, relaxace. Týna reagovala negativně. Od zařazení 

konceptu se muselo po pár týdnech upustit. Namísto celkového uvolnění docházelo 

k přesnému opaku, tudíž pokračování v práci by nemělo pozitivní dopad. 
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
80% 80% 0 

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

80% 80% - 

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
90% 90% - 

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
70% 80% - 

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

80% 80% 0 

Orientovat se v 

prostoru 
75% 80% - 

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

40% 45%    - 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

85% 95%   + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 

82% 90%    + 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

78% 83% 0 

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

50% 60% - 

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci 75% 80% - 

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
60% 68% - 

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
74% 85% 0 

Aktivovat oblast ústní 70% 73% - 

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
80% 85% + 

Umožnit rukama 

něco cítit 
60% 75% 0 

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
66%        69% + 

Tabulka č. 3 na str. 46 – 47 uvádí klientovu kvalitu podnětů před BS a po BS tak, jak ji vyhodnotil 

odborný tým Jedličkova ústavu. Třetí sloupec „reakce“ udává, jakým způsobem klient na nabízený 

podnět reagoval. Podrobnější informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 7.4 -  

„Vyhodnocení výzkumu.“ 
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Kazuistika č. 4 

Norbert, 1999 (Ukrajina) 

Dg: DMO s dystonotickou složkou. Dysartie14. Lehká mentální retardace. 

Bydliště: Praha 

RA: Otec (1974) speciální pedagog, momentálně v domácnosti, zdráv 

Matka (1970) SŠ vzdělání, podnikatel, zdráva 

Sourozenec (2000) ZŠ, zdráv 

SA: průkaz ZTP /P, příspěvek na péči – VI. stupeň závislosti. – 11 000kč. 

OA: Dítě z I. těhotenství, porod v normálním termínu. Porod komplikovaný, při porodu 

pro urychlení tlačeno matce na břicho. P. V. 3600g/62cm. Silný ikterus15, bez terapie. 

Osmý den po porodu febrilie16, zvýraznění oktetu, teplota na teplotu, bez hospitalizace. 

Psychomotorický vývoj opožděn ve všech složkách. V 11. měsíci se rodina stěhuje do 

ČR, kde provedeno neurologické vyšetření a diagnostikována DMO. Na Ukrajině 

docházel do školy pouze krátce, pro nemožnost zapisování do sešitu byl vyloučen. 

Matka ho vyučovala doma. 

Dětské onemocnění: 0 

Ostatní onemocnění: 0 

Úrazy: Operace tříselné kýly 

AA: laktóza 

                                                 
14  Porucha řeči, při níž je porušena výslovnost z nervových příčin. Slova i obsah řeči však dávají smysl. 

[VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Dysartrie. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na 

WWW: < http://lekarske.slovniky.cz/pojem/dysartrie>]. 

15 Žloutenka. Žluté zbarvení kůže a sliznic způsobené zvýšeným obsahem žlučového barviva – bilirubinu. 

[VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Ikterus. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: 

< http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ikterus>]. 

16 Horečnatý stav. [VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Febrilie. [online]. Praha: 2008. [cit. 2010-03-29]. 

Dostupné na WWW: < http://lekarske.slovniky.cz/pojem/febrilie >].  



 

 49

FA: GIDAZEPAM 0.05mg 1-0-0, BAKLOFEN 0.5mg 1-0-0 

Psycholog: 0 

Kompenzační pomůcky: mechanický vozík 

Soběstačnost: Potřebuje neustálou dopomoc. Používá pleny (maminka se bála, že dojde 

k úrazu při používání nočníku).  

Vzdělávání: Rozumové schopnosti nerovnoměrně rozvinuté, odpovídají pásmu lehkého 

mentálního stupně. Orientuje se v počtech do pěti, s názorem. Základní abstrakce na 

úrovni šesti let. V září 2009 nastoupil do 1. třídy JUS. 

Ergoterapie: Nácvik sebeobsluhy, využívá se konceptu BS. 

Fyzioterapie: Dvakrát týdně. Využívá se polohování, míčkování, pasivní pohyby. 

Pracuje se na zlepšení svalového tonu. Využívá se konceptu BS. 

Logopedie:  0 

Osobní list: 

S kým bydlí: mamka, taťka 

Co má rád: koupání, televize, hudba  

Co nemá rád: autobus 

Oblíbené jídlo: buchtičky s krémem 

Neoblíbené jídlo: těstoviny 

Oblíbené pití: coca-cola 

Neoblíbené pití: čaj 

Chování: tichý, vzorný, občas nepozorný 

Nejoblíbenější terapie: míčkování 

Ostatní: V Čechách je Norbert (i rodiče) nesmírně šťasten. 

Průběh bazální stimulace: 

Somatická stimulace 
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Využívá se stimulace zklidňující, polohování a diametrální stimulace. 

Vibrační stimulace 

Stimulace je zprostředkována především vibračním masážním strojkem. Nejraději ho 

drží v dlaních.  

Vestibulární stimulace 

Na trampolíně, reaguje radostí. Povaluje se na gymnastickém balónu, musí se však 

jistit, aby nepodjel. 

Auditivní stimulace 

Při auditivní stimulace jsou využívány zvuky běžného života: tekoucí voda, klepání, 

chůze, jedoucí auto, rádio, zvonek, telefon, zvířata.  

Optická stimulace 

Chlapec má rád předměty výrazné barvy, prohlíží si je a motivují ho k manipulaci. 

Rád pracuje s dopomocí s výukovými programy na počítači. 

Orální stimulace 

Má velmi rád nácvik rozlišování jednotlivých chuťových vlastností: sladký, hořký, 

slaný, kyselý. 

Taktilní stimulace 

Předměty denní potřeby. Chlapec je zvídavý, chce si je ohmatat. Velkým zájmem 

jsou pracovní dílny (dřevařská, košíkářská, keramická), kde přichází do styku s novými 

předměty a nástroji. 

Reakce klienta 

Norbert absolvuje BS teprve od svého nástupu do JUS v září 2009, tj. cca půl roku. 

S konceptem se on i rodiče setkali poprvé. Reakce byla ze strany rodičů i Norberta 

velmi pozitivní. I přesto, že se s konceptem pracuje krátce, došlo ke zlepšení v oblasti 

vnímání, snížení svalového tonu a částečně se zlepšila jeho nepozornost.  I nadále je 

v plánu s konceptem pracovat.  
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
30% 50% + 

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

25% 45% + 

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
35% 45% + 

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
40% 45% + 

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

45% 47% + 

Orientovat se v 

prostoru 
35% 50% + 

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

50% 59%    + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

45% 60%    + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 

40% 60%    + 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

55% 65% + 

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

50% 62% + 

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci 60% 73% + 

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
42% 55% + 

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
55% 65% + 

Aktivovat oblast ústní 50% 53% + 

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
36% 48% + 

Umožnit rukama 

něco cítit 
60% 60% + 

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
40% 50% + 

Tabulka č. 4 na str. 51 – 52 uvádí klientovu kvalitu podnětů před BS a po BS tak, jak ji vyhodnotil 

odborný tým Jedličkova ústavu. Třetí sloupec „reakce“ udává, jakým způsobem klient na nabízený 

podnět reagoval. Podrobnější informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 7.4 -  

„Vyhodnocení výzkumu.“  
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Kazuistika č. 5 

Jana, 1993 

Dg: Závažné vaskulitické onemocnění mozku projevující se farmakorezistentní epilepsií, 

horšícím se neurologickým nálezem ve smyslu pokračující zánikové levostranné 

hemiparézy s expy symptomatologií. Hemianopie. 

Bydliště: Praha 

RA: Otec (1957) vědecká pracovnice, zdráv 

Matka (1958) vědecký pracovník, zdráva 

Sourozenec (1989) zdráv 

SA: Celá rodina žije ve společné domácnosti. 

OA: Narozena z II. gravidity, průběh normální. Porod v termínu, bez komplikací. P. V. 

3540g/ 50cm. Psychomotorický vývoj v normě. Od 1. roku častější nemocnost. Ve 

druhé třídě (1999) začínala dostávat epileptické záchvaty, do 3. třídy nechodila, 

dlouhodobě na JIP, dva měsíc v bezvědomí, půl roku léčena cytostatiky. Po propuštění 

dlouhodobě doma. 

Dětské onemocnění: 0 

Ostatní onemocnění: 0 

Úrazy: 0 

AA: 0 

FA: neznámá 

Psycholog: 0 

Kompenzační pomůcky: mechanický vozík, ortéza, digitální lupa, počítač s hlasovým 

výstupem, zvětšovací lupa. 

Soběstačnost: Nutná pomoc při vstávání, přesunech na WC, židli, postel. Dopomoc při 

stravování, oblékání a větších přesunech po budově. V bazénu se udrží nad vodou. 

S levou stranou těla se naučila velmi dobře pracovat i přes její snížené čití. Učí se 

pracovat s digitální lupou a počítačem opatřeným hlasovým výstupem. 
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Vzdělávání: Ve třídě patří k výborným žákům. V matematice zvládá početní operace 

do 100. V Českém jazyce se orientuje v základních pravopisných jevech, čte pomaleji, 

což může být způsobeno horší orientací v textu (vzhledem k její diagnóze). Na 

předměty přírodopis, dějepis, zeměpis se pečlivě připravuje doma, ve škole problémy 

nemá. 

Ergoterapie: Nácvik sebeobsluhy, česání, čistění zubů, oblékání, používání WC, práce 

s digitální lupou. Využívá se konceptu BS. 

Fyzioterapie: Dvakrát týdně, bezvadná spolupráce. Využívá se polohování, míčkování, 

pasivní a aktivní pohyby. Pracuje se na zlepšení svalového tonu zejména levé strany. 

Využívá se konceptu BS. 

Logopedie:  0 

Osobní list: 

S kým bydlí: mamka, taťka, bratr 

Co má rád: hudba, malování, pohádky, boccia 

Co nemá ráda: plavání 

Oblíbené jídlo: buchta od mamky 

Neoblíbené jídlo: čočka 

Oblíbené pití: džus, šťáva, minerálka 

Neoblíbené pití: mléko 

Chování: spolehlivá, šikovná, učenlivá, často nesoustředěná. 

Nejoblíbenější terapie: míčkování 

Ostatní: pozor - epilepsie 
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Průběh bazální stimulace: 

Somatická stimulace 

Využívá se stimulace zklidňující, diametrální a neurofyziologická, polohování. Jana 

si části svého těla uvědomuje. Má ráda hlazení po zádech a míčkování. Polohování 

probíhá s podložením. 

Vibrační stimulace 

Velmi ráda přijímá vibrační podněty prostřednictvím hudebních nástrojů nebo 

zvukových hraček, které se chvějí, tyto předměty si přikládá k hlavě. 

Vestibulární stimulace 

Ráda se pohupuje na trampolíně. S asistencí možno i skákat, reaguje radostí. 

Povaluje se na gymnastickém balónu, musí se však jistit, aby nepodjela.  

Auditivní stimulace 

Auditivní stimulace probíhá prostřednictvím tekoucí vody, šplouchání vody. 

Optická stimulace 

Nejraději má pestré výrazné obrázky, které si může eventuelně i ohmatat. 

Orální stimulace 

Má velmi ráda nácvik rozlišování jednotlivých chuťových vlastností: sladký, hořký, 

slaný, kyselý.  

Taktilní stimulace 

Využívá se předmětů denní potřeby např. v košíkářské dílně – ohmatání si nářadí v 

reálné podobě, nácvik činností je spojen s tréninkem slovní zásoby. Probíhá stimulace 

ve vaničce s teplými kamínky. 

Reakce klienta 

Do konceptu BS je Jana zapojena od loňského roku. Reakce Jany je velice 

pozitivní, na jednotlivé prvky se těší. Na BS dochází pravidelně 1x týdně. Maminka 

doma provádí stimulaci při hygieně, polohování a kontaktní dýchání. 
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
40% 50% + 

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

40% 60% + 

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
40% 47% + 

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
36% 48% + 

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

30% 50% + 

Orientovat se v 

prostoru 
20% 40% + 

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

60% 70%    0 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

70% 75%    + 

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 

60% 65%    + 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

55% 65% + 

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

40% 55% + 

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci 50% 60% + 

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
59% 70% + 

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
80% 85% + 

Aktivovat oblast ústní 85% 90% + 

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
40% 58% + 

Umožnit rukama 

něco cítit 
40% 48% + 

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
50% 60% + 

Tabulka č. 5 na str. 56 – 57 uvádí klientovu kvalitu podnětů před BS a po BS tak, jak ji vyhodnotil 

odborný tým Jedličkova ústavu. Třetí sloupec „reakce“ udává, jakým způsobem klient na nabízený 

podnět reagoval. Podrobnější informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 7.4 -  

„Vyhodnocení výzkumu.“  
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7.4 Vyhodnocení výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda koncept BS přispívá ke zvýšení kvality života 

jedinců s postižením. Dílčím cílem bylo zjistit, zda lze aplikovat tuto metodu u všech 

jedinců s postižením. 

1. hypotéza 

U 80% z hodnocených klientů se projevilo zvýšení kvality většiny podnětů. 

Odbornému týmu byla k dispozici tabulka (viz. Příloha 1) se sloupci nazvané „před 

BS“ a „po BS“. Hodnotili procentuálně  stav položky před a po bazální stimulaci (za 

uplynulý půl rok). Tým hodnotil sedm oblastí: podněty somatické, taktilně-haptické, 

vestibulární, optické, orální, auditivní a vibrační. Byl vypočítán průměr z každé 

oblasti podnětů  před BS a po BS. Ve výsledku je ohodnoceno, o kolik procent stoupla 

klientova kvalita podnětů. 

Klient č. 1 (Láďa) 

U Ládi došlo v šesti 

případech ke zvýšení 

kvality podnětů 

minimálně o 10% a 

jedenkrát ke zvýšení o 

5%. Tab. č. 6 ukazuje 

zlepšení jednotlivých 

podnětů před a po BS. 

(obrázek nahoře). Graf č. 1 ukazuje 

zlepšení jednotlivých podnětů před a po 

BS. (obrázek vlevo). 
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Klient č. 2 (Matouš) 

U Matouše došlo 

v pěti případech ke 

zvýšení kvality 

podnětů minimálně 

o 10%. V jednom 

případě vysoké 

zvýšení (somatické 

podněty) o 20%. Jedenkrát došlo ke 

zvýšení o 9%, jedenkrát o 7%. Tab. č. 7 

ukazuje zlepšení jednotlivých podnětů 

před a po BS. (obrázek nahoře). Graf č. 

2 ukazuje zlepšení jednotlivých podnětů 

před a po BS. (obrázek vpravo). 

Klient č. 3 (Týna) 

U Týny nedošlo 

v žádném případě ke 

zvýšení kvality 

podnětů minimálně o 

10%. Tab. č. 8 

ukazuje zlepšení 

jednotlivých podnětů 

před a po BS. 

(obrázek nahoře). Graf č. 3 ukazuje 

zlepšení jednotlivých podnětů před a po 

BS. (obrázek vlevo). 
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Klient č. 4 (Norbert) 

 

U Norberta došlo ve 

čtyřech případech ke 

zvýšení kvality 

podnětů minimálně 

o 10%. Třikrát ke 

zvýšení pod 10% (o 

7%, 8% a 9%). Tab. č. 9 ukazuje zlepšení 

jednotlivých podnětů před a po BS. 

(obrázek nahoře). Graf č. 4 ukazuje 

zlepšení jednotlivých podnětů před a po 

BS. (obrázek vlevo). 

 

 

Klient č. 5 (Jana) 

U Jany došlo v šesti 

případech ke 

zvýšení kvality 

podnětů minimálně 

o 10%. Tab. č. 10 

ukazuje zlepšení 

jednotlivých podnětů 

před a po BS. (obrázek nahoře). 

Graf č. 5 ukazuje zlepšení 

jednotlivých podnětů před a po BS. 

(obrázek vpravo). 
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Aby byla potvrzena hypotéza, že má koncept BS pozitivní vliv na kvalitu života 

jedinců s postižením, bylo třeba, aby 80% z hodnocených klientů (tj. 4 klienti) mělo 

vzestup úrovně kvality podnětů minimálně o 10% ve většině podnětů (tj. minimálně ve 

čtyřech skupinách podnětů). 

První podmínka 80% je nastavena proto, že žádný koncept není univerzální a nelze 

ho jednotně aplikovat na všechny klienty. Čím větší testovaný vzorek bychom měli, tím 

více musíme zohlednit různorodost klientů. Druhá podmínka byla, aby vzestup úrovně 

kvality podnětů před BS a po BS byl minimálně o 10%. Hranici jsem nastavil tak, aby 

výsledek výzkumu nebyl ovlivněn klientovým vývojem. Příliš vysoká hranice by nebyla 

reálná. Práce s jakýmkoliv konceptem vyžaduje čas a v časovém měřítku půl roku je 

zlepšení o 10% adekvátní. Hranice je naopak nahodnocena, abychom se vyhnuli 

případným spekulacím, zda je zlepšení zapříčiněno konceptem BS, nebo něčím jiným. 

Čtyři z pěti klientů (tj. více než 80%) mělo zlepšení podnětů alespoň ve čtyřech 

skupinách. Pouze jediný klient nedosáhl žádného zlepšení. Způsobeno to bylo negativní 

reakcí klienta na koncept BS. Přehledně to ukazuje graf. č. 6 

Graf č. 6. Celkové zlepšení podnětů jednotlivých klientů v konceptu 
BS. 
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2.  hypotéza 

Bazální stimulaci lze aplikovat u všech klientů s postižením 

Odborný tým mohl v tabulkách (viz. Příloha 1) ve sloupci „reakce“ ohodnotit svého 

klienta bodovou škálou „minus“, „plus“ a „nula“ za to, jak na danou stimulaci reaguje. 

Za ohodnocení „plus“ získal klient 2 body, za ohodnocení „nula“ získal 1 bod a za 

ohodnocení „minus“ nezískal žádný. Celkem mohl za 18 položek získat 36 bodů.  

První klient reaguje na nabízené stimulace následujícím způsobem. Patnáctkrát 

reaguje kladně (30 bodů) a třikrát neutrálně (3 body), dohromady 33 bodů. Druhý klient 

reaguje na nabízené stimulace kladně, mimo jediné, kdy reaguje záporně. Dohromady 

získal 34 bodů. Třetí klient reaguje čtyřikrát kladně (8 bodů), pětkrát neutrálně (5 bodů) 

a devětkrát záporně (0 bodů). Celkem 13 bodů. Čtvrtý klient reaguje ve všech případech 

kladně, dohromady 36 bodů. Poslední klient reaguje sedmnáctkrát kladně (34 bodů) a 

jednou záporně (0 bodů). Celkem 34 bodů. 

Pro potvrzení hypotézy, že všichni klienti reagují na prvky BS pozitivně a můžeme 

tedy BS aplikovat u jakéhokoliv klienta s postižením, bylo zapotřebí, aby každý klient 

získal minimálně 25 bodů, tj. jeho reakce byli v 70% pozitivní. Vycházel jsem 

z předpokladu, že koncept má být pro klienta příjemný. Jelikož při menším počtu bodů 

by klientovi nepřinesl koncept žádné potěšení, 

stanovil jsem dolní hranici na zmiňovaných 25 

bodů. Z výzkumu vyplynulo, že nelze používat 

koncept jednotně u všech klientů s postižením. 

Přehledně to ukazuje tabulka č. 12 a graf č. 6. 

 

Jméno klienta  Počet bodů
Ladislav 33
Matouš 34
Týna 13

Norbert 36
Jana 35

Tabulka č. 11. Reakce klientů na koncept BS. 

Graf č. 7. Reakce klientů na koncept BS. 
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7.5 Závěry výzkumu  

Shrnutí výzkumu 

Z výzkumu lze zjistit, že na většinu klientů má koncept BS pozitivní vliv. Dochází 

ke zlepšení podnětů zpravidla ve všech oblastech (somatická, vibrační, orální, optická, 

auditivní, taktilně-haptická a vestibulární), k celkovému zklidnění, omezení spazmů, 

zlepšení nálady, zvýšení aktivity, zklidnění dýchání, k rozvoji a stimulaci základních 

smyslů (sluch, hmat, čich, chuť, zrak). Bazální stimulace je úspěšný koncept při práci 

s klienty s těžkým postižením. Je nutné zvážit zařazení konceptu BS do klientova 

programu. V případě negativního postoje zkusit jiné alternativy, nebo od konceptu 

s daným klientem upustit. Koncept vyžaduje individuální přístup a to, co je vhodné u 

jednoho klienta, nemusí vyhovovat druhému. Pokud to dotyčnému nevyhovuje, zkusme 

mu nabídnout jinou možnost. Na prvním místě stojí klient a jeho aktuální stav.  

Z uvedených poznatků lze vyvodit následující závěry:  

Používání jednotlivých technik a prvků konceptu Bazální stimulace v péči o osoby s 

těžkým postižením není výsadou pouze fyzioterapeuta, koncept mohou s klientem 

využívat i ostatní, kteří se pohybují v jeho bezprostředním okolí – speciální pedagog, 

asistent pedagoga, vychovatel, osobní asistent. Mnoho studií dokazuje, že koncept 

Bazální stimulace stojí na vědeckých základech. Není metodou s přesně určeným 

postupem vykonávání. V průběhu let se mění, přizpůsobuje se individuálním potřebám 

klientů, začíná se prolínat s dalšími podpůrnými terapiemi, nebo využívá jejich prvky. 

Doporučení pro budoucí praxi:  

• Vypracovat metodiku práce s jednotlivými klienty 

Každý klient je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Je důležité vypozorovat a do 

anamnézy zapracovat to, co klient přijímá pozitivně a co nikoliv. Jen tak může mít 

koncept BS pozitivní vliv. 

• Snažit se zapojit koncept BS i mimo školská zařízení 

Na většinu klientů má koncept BS velmi pozitivní vliv. Dochází k jejich zklidnění a 
uvolnění. Pouze pravidelné zapojení klientů do konceptu BS je však smysluplné. 
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• Větší informovanost klientů a rodičů o možnosti zapojení do konceptu BS 

Převážná část rodičů i klientů se setkala s konceptem BS poprvé až při nástupu do 
JUS. Pokud by však začali s konceptem pracovat dříve, mohlo by to mít pozitivní vliv 
na jejich předešlé školní výsledky, soběstačnost a životní pohodu. 
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Závěr 

Cílem práce bylo představit koncept BS jako jednu z možností podpory rozvoje 

člověka s těžkým postižením. Z práce vyplynulo, že koncept má své místo ve speciálně-

pedagogické péči, zvláště v okruhu péče o osoby s těžkým postižením a 

kombinovanými vadami, ale také v oblasti vzdělávání a terapie. Nejedná se o „jakousi“ 

péči o klienty. Jde o vysoce odborný terapeutický koncept postavený na vědeckých 

základech. Při práci s klienty s konceptem BS je třeba pracovat velmi individuálně. Co 

je vhodné u jednoho, nemusí vyhovovat druhému.  

Koncept nedokáže odstranit příčinu postižení, ale pomáhá zmírnit jeho následky a 

pozitivně ovlivňuje kvalitu života člověka s postižením  
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8 Seznam použitých zkratek 

AA alergie 

atd. a tak dále 

BS bazální stimulace 

CMP  cévní mozková příhoda 

DK dolní končetina 

Dg diagnóza 

DMO  dětská mozková obrna 

HK horní končetina 

JUS  Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola 

JZD Jednotné zemědělské družstvo 

FA farmakologická anamnéza 

MSD  masáž stimulující dýchání 

MŠ mateřská škola 

NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 

OSN Organizace spojených národů 

P. V. porodní váha 

RA rodinná anamnéza 

SA sociální anamnéza 

SOU střední odborné učiliště 

tzv. tak zvaně 
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Přílohy 

 

1) Hodnocení odborného týmu 

 

Milí kolegové, 

obracím se na vás s prosbou o pomoc při vypracování mé bakalářské práce na téma 

Bazální stimulace u těžce tělesně postižených. Součástí mé práce je i praktická část, 

kterou jsem si zvolil na našem pracovišti, v Jedličkově ústavu. Chtěl bych vás požádat o 

pomoc při hodnocení přínosu bazální stimulace u člověka s postižením.  

Na následujících stránkách máte k dispozici několik tabulek, kde je vaším úkolem 

ohodnotit vašeho klienta v dané položce před a po využití konceptu BS. Hodnotě 

prosím zlepšení/zhoršení daného prvku za uplynulý půl rok. Třetí sloupeček hodnocení 

je tzv. reakce klienta na daný podnět. Zde stačí hodnotit jeho reakci na vámi nabízenou 

stimulaci prostřednictvím škály +, - nebo 0 (neutrálně). Výzkum probíhá anonymně, 

nebojte se využít celou škálu hodnocení.  

 

Předem děkuji. 

Se srdečným pozdravem, 

Martin Bitman, asistent pedagoga SP4 
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Somatické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání tělesného 

schématu 
   

Umět motoricky 

reagovat na podněty 

těla 

   

Lokalizace podnětů 

na vlastním těle 
   

Vestibulární podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Vnímání různých 

směrů pohybu 
   

Vybudovat 

odpovídající svalový 

tonus 

   

Orientovat se v 

prostoru 
   

Akustické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Reakce na podněty 

netýkající se 

bezprostředně těla 

   

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

mít různou kvalitu 

   

Naučit se, že tóny, 

šumy a zvuky mohou 

přicházet z různých 

směrů 
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Optické podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Naučit fixovat 

nejjednodušší 

podněty 

   

Je třeba nacvičit 

pohyby očí a hlavy za 

podnětem 

   

 

Vibrační podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Učit cítit vibraci    

 

Orální podněty 

 Před BS Po BS Reakce 

Koordinace ruka – 

ústa 
   

Umět správně přiřadit 

chutě a vůně 
   

Aktivovat oblast ústní    

 

Taktilně-haptické podněty 
 Před BS Po BS Reakce 

Vytvořit možnost 

věci uchopit/pustit 
   

Umožnit rukama 

něco cítit 
   

Vytvořit možnost 

něco pevně držet 
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2) Fotografie pomůcek využívaných v konceptu BS:  

 

foto a) Somatická stimulaci – polohování hnízdo 

foto b) Somatická stimulaci – polohování mumie 

foto c) Somatická stimulaci – polohování hnízdo, na zádech 

foto d) Vestibulární stimulace 

foto e) Iniciální dotek  

foto f) Vibrační stimulace  

foto g) Olfaktorická stimulace  
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foto b)

foto a) 

foto c) 
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foto e)

foto d) 

foto f) 

foto g) 

 


