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ANOTACE 

 

Diplomová práce nese název „Vzdělávací a zaměstnanecké perspektivy 

dospívajících, dospělých osob s mentálním postižením“, je zaměřena na přehled 

vzdělávacího systému pro lidi s mentálním postižením a jejich možnosti 

pracovního uplatnění. Charakteristika Základní školy a střední školy waldorfské 

ukazuje zvláštnosti a přístupy waldorfské pedagogiky a antroposofického pohledu 

na člověka s mentálním postižením, s cílem prezentovat své působení na možnosti 

dalšího vzdělávání nebo uplatnění na trhu práce těchto osob.  

V diplomové práci je reflektován výsledek dotazníkového šetření na Základní 

škole a střední škole waldorfské o uplatnění absolventů po skončení docházky na 

této škole, rozhovorů s učiteli odborné praxe a vedoucí chráněné dílny Jinan. 

Cílem práce je zdůraznit význam vzdělávání a zaměstnávání osob s mentálním 

postižením jako potřebu pro rozvíjení a naplnění jejich smyslu života.  
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ANNOTATION  

 
This thesis „Educational and occupational perspektive of adolescents and adult 

people with disabilities“ outlines the educational system for the people with 

disabilites, their employment and work placement options. Characteristics of the 

Waldorf Elementary and High school points out specialities and attitudes of the 

Waldofr’s pedagogy and anthroposophic view towards the people with disabilities 

with the aim to present its implication on the posibilities of the people with 

disabilities on the following education and work placement.  

The outcome of the questionaire  placed in Waldorf elementary and high school 

reflects the assertion of  graduates after leaving the school, interviews with 

teachers of practical traning and the head of the workshop Jinan. The aim of this 

thesis is to emphasizes the importance of education and work placement for the 

people with disabilities, necessary in order to cultivate and enrich their lives.    
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ÚVOD 

 

Lidé s mentálním postižením potřebují rozvíjet a naplňovat svůj život, tak jako 

lidé bez postižení. Aby se úspěšně zapojili do společnosti a smysluplně prožili 

svůj život tak jako lidé bez postižení je zapotřebí podpory celé společnosti a 

veřejnosti k těmto lidem. Úmluvou Organizace spojených národů (OSN) o 

právech osob se zdravotním postižením1 se zavazuje i naše společnost (Česká 

republika) k podpoře boji proti předsudkům a škodlivým praktikám ve vztahu 

k osobám se zdravotním postižením. Je důležité neustále zlepšovat pozitivní 

postoje a přijímání těchto osob ze strany veřejnosti. Jen tím budou moci lidé 

s postižením náležitě vyplnit a prožít svůj život. Úmluva vybízí k podpoře 

respektování práv a důstojnosti, apeluje k podpoře povědomí o schopnostech a 

přínosu osob se zdravotním postižením. Nelze vynechat a upřít těmto lidem právo 

na vzdělání a  zaměstnání, rovné zacházení a respektování rovnoprávné právní 

způsobilosti ve všech oblastech života.  (Úmluva OSN o právech osob se 

zdravotním postižením, 2009)  

 

Vždyť i tito lidé jsou součástí naší společnosti a chtějí žít „normálním životem“, 

mít možnost zabývat se zájmovou, kulturní a sportovní činností, připravovat se na 

určité profesní uplatnění a v dospělosti mít odpovídající zaměstnání, kde je možné 

vytvářet určité hodnoty pro společnost nebo alespoň pro vlastní uspokojení. 

(Švarcová, I.: Mentální retardace, Praha, 2000, s. 12) 

 

Začlenění lidí s mentálním postižením do pracovního procesu předchází cesta 

vzdělávání se, výchovy, učení sebeobsluze, samostatnosti, pochopení pravidel a 

norem společnosti a atd. Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením je 

majoritní společností dnes již přijímána. O rozšíření této povědomosti se snaží 

právě přijatá Úmluva OSN, která uvádí2: „aby osoby se zdravotním postižením 

nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy a 
                                                 

1 Přijata OSN roku 2006, ratifikace v České republice dne 28. října 2009 
2 Úmluva Organizace spojených národů, článek 24, odstavec 2a) 
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děti se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny 

z bezplatného a povinného základního vzdělávání nebo středního vzdělávání“. 

Další body Úmluvy vybízí k poskytnutí přiměřené individuální podpoře a rozvoji 

osob se zdravotním postižením.   

 

Zaměstnávání a uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce je stále 

předmětem diskuze a hledání nejvhodnějšího řešení. Tzv. postmoderní společnost 

je charakterizována tlakem na vysokou produktivitu práce, vysokou flexibilitu 

zaměstnance i podnikatelského subjektu, vznik nových profesí a oborů 

doprovázený vytlačováním „tradičních“ zaměstnaneckých pozic. Realitou je 

globalizace pracovního trhu, převaha poptávky nad nabídkou pracovních míst 

(uplatnění) a tím vytlačování minoritních uchazečů na jeho okraj3. Proto jsou 

snahy o vytváření nových nástrojů politiky a legislativy k podpoře zvýšení 

možností zaměstnání a uplatnění osob se zdravotním postižením. 

 

Diplomová práce nese název Vzdělávání a zaměstnanecké perspektivy 

dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením.  Vzděláváním a 

výchovou, která směřuje k rozvíjení schopností a dovedností lidí s postižením a je 

důležitým procesem pro získání si zaměstnání a uplatnění se na trhu práce,  se 

zabývám také proto, že pracuji na druhém stupni Základní waldorfské školy a 

vidím, jak je důležité věnovat se otázce zaměstnávání již v období dospívání.  

 

Základní a střední škola waldorfská je jediná svého typu v České republice. 

Vzdělává žáky se speciálními potřebami v souladu s waldorfskou pedagogikou. 

Svojí koncepcí a pojetím se zaměřuje především na praktickou přípravu žáků 

s postižením a jejich uplatnění na trhu práce.  

 

V odborné literatuře se s tématem vzdělávání a zaměstnávání osob s mentálním 

postižením setkáváme, podrobněji se tématem zabývá Šiška ve svých pracích 

(např. Mimořádná dospělost, Praha, 2005). Já jsem se rozhodla téma specifikovat 

                                                 
3  Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením 
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a zaměřila jsem se na varianty uplatnění žáků s mentálním postižením 

z waldorfské školy. Možnosti alternativního školství nejsou příliš rozšířeny 

v povědomí veřejnosti. Možná je to i z toho důvodu, jak uvádí Průcha: „…některé 

alternativní školy nejsou příliš ochotné podrobovat se analýzám, vědeckému 

vyhodnocování výsledků a srovnání.“  (Průcha, s. 34) 

 

Dále je diplomová práce zaměřena na možnosti uplatnění absolventů Základní 

školy a střední školy waldorfské v navazujícím vzdělávání a na trhu práce. 

Reflektuji výsledky dotazníkového šetření a  rozhovorů s učiteli odborné praxe 

Základní a střední školy waldorfské a vedoucí chráněné dílny Jinan, která 

zaměstnává osoby se zdravotním postižením a rovněž svým pojetím vychází 

z antroposofického přístupu k práci s osobami se zdravotním postižením.   

 

Referenční skupinou v diplomové práci jsou lidé s lehkou až středně těžkou 

mentální retardací. V prvních kapitolách se věnuji charakteristice a vymezení 

mentální retardace, abych uvedla jevy, které sebou nese mentální postižení a dále 

je ovlivňuje.  

 

Cílem diplomové práce je zjištění pracovního uplatnění absolventů Základní a 

střední waldorfské školy s mentálním postižením, interpretace možností edukace a 

pracovního uplatnění těchto lidí. 
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"vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří 

mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této 

novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, 

nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat 

před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je 

prospěšné světu."  

(R. Steiner). 

1  Charakteristika mentálního postižení  

 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení pojmu mentálního postižení a popisuje 

jevy, které jsou ovlivňujícími faktory při vzdělávání osob s mentálním 

postižením a jejich následné možné zaměstnávání.  

 

Podkapitoly se věnují jednotlivým stupňům mentálního postižení, jelikož jak 

píše Černá: „Charakterizovat cílovou skupinu jako celek, tedy osoby s mentálním 

retardací, jako specifickou populaci je velice obtížné z mnoha důvodů. 

Především proto, že tito lidé se od sebe vzájemně velmi liší, tak jako všichni lidé 

mají své osobnostní zvláštnosti významně se podílející na celkové charakteristice 

každého jedince. Dalším faktorem jsou zvláštnosti jejich psychických procesů, 

především v oblasti vnímání, pozornosti, paměti a myšlení, ale i emocionality a 

volních vlastností, závislé do značné míry na hloubce a nerovnoměrnosti 

postižení…“ (Černá, M. Česká psychopedie, Praha, 2008, s. 76.) 

 

Je zde charakterizována i skupina lidí s těžkou a hlubokou mentální retardací a to 

z toho důvodu, jak uvádí Černá: „Nový pohled na vzdělávání se do značné míry 

týká především jedinců s těžkou a hlubokou mentální retardací, kteří se ve své 

většině nemohou učit základům čtení, psaní, počítání, ale tento fakt neznamená, 

že se nemohou učit, tedy vzdělávat vůbec. Právě ve vzdělávacím procesu mohou 

získávat potřebné sociální zkušenosti, snáze se přizpůsobovat požadavkům svého 
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okolí, stávat se samostatnějšími, méně závislými na pomoci druhých osob.“ 

(Černá a kol. Česká psychopedie, Praha,  2008, s. 166.) 

 

Proto charakteristika této skupiny není vynechána, ale pro další analýzy již není 

prezentována.  

 

Charakteristika mentální retardace vychází z vymezení Světové zdravotnické 

organizace (WHO), která se snaží sjednotit klasifikaci mentálního postižení a 

tento odborný termín užívá pro postižení, jež má za následek trvalé snížení 

rozumových schopností postiženého a s tím související trvalé opožďování 

celkového duševního vývoje. Retardace se může vyskytnout společně s jakoukoli 

jinou duševní nebo tělesnou poruchou nebo bez ní.  (podle WHO je označována 

F7).  

 

Vlastní termín mentální retardace (z lat. Mens, 2.p. mentis = mysl, retarde = 

zdržet, zaostávat) byl uveden ve třicátých letech 20. století Americkou 

společností pro mentální deficienci (Vašek, S. 1994). 

Jenom v naší odborné literatuře se používalo v letech 1952 až 1989 více než 

dvacet různých označení pro mentální postižení (oligofrenní, slabomyslní, 

rozumově postižení, duševně postižení atd.). V roce 1959 se na konferenci 

Světové zdravotnické organizace v Miláně zástupci jednotlivých osmi vědních 

oborů zabývajících se problematikou jedinců s poruchami intelektu dohodli na 

používání zastřešujícího termínu „mentální retardace“ (Pipeková, 2006) 

 

Dnes, kdy je přijata koncepce tzv. speciálních potřeb a podpor se odráží i nová 

terminologie, která tyto lidi označuje jako „osoby – lidi s mentálním 

postižením“4 a opustila od označení „mentálně postižený“(Černá a kol., 2008). 

 

Samotný syndrom mentální retardace rozlišuje různé stupně. Nejlehčí formy se 

mohou projevit pouze zhoršeným prospěchem v běžné základní škole, závažnější 

                                                 
4např. vyhláška 73/2005 Sb. §1, zde se již píše o žácích s mentálním postižením    
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formy  vyžadují zařazení dítěte do speciálních škol či integrované vzdělávání na 

základě individuálního učebního plánu. Těžké mentální postižení má za následek 

to, že školní vzdělávání není možné a dítě je buď v péči rodiny nebo je umístěno 

v ústavech sociální péče. U mentální retardace se vždy jedná o určité poškození 

mozku, jehož funkce je silně narušena. 

 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10 revize) vymezuje jednotlivé stupně 

mentální retardace jako kontinuum, které je dáno hodnotou IQ. Takovéto pojetí 

je však nutno podrobit kritice, neboť hodnota IQ nás „informuje o celkové 

rozumové úrovni jedince. Neříká však nic o kvalitativních zvláštnostech 

inteligence konkrétní osoby a jeho diagnostickou hodnotu pro poznání osoby 

probanda nelze přeceňovat“ (Svoboda, 1999, s. 49). 

 

„Číselné hodnoty IQ je nutné pojímat jen jako orientační vodítka s vědomím, že 

vyšetřením nikdy nezískáme přesnou hodnotu IQ. Rozhodující pro určení pásma 

retardace musí být vždy především kvalita zvládání životních nároků člověka v 

jeho prostředí“ (Říčan, Krejčířová a kol., 1997, s. 151). 

 

 

1. 1  Lehká mentální retardace (F70, IQ 50 - 69) 

 

Lehká mentální retardace bývá diagnostikována zpravidla v předškolním věku. V 

prvním roce života je rozvoj pohybových dovedností jen mírně zpomalen nebo je 

zcela v rámci normy. Ani osvojení slov nemusí být dramaticky zpomaleno. V 

dospělosti jsou lidé s tímto stupněm retardace schopni udržovat konverzaci a 

podrobit se klinickému interview. Může být pozorována snížená slovní zásoba, 

dětská hra může být stereotypní. 

 

Retardace se stává zjevnou až na vyšších vývojových úrovních, potíže se začínají 

projevovat v teoretické práci ve škole. V oblasti myšlení se objevují obtíže 
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s rozlišením podstatného. Tyto děti ale obvykle bez problému chápou kauzální 

souvislosti a většina z nich dobře zvládá výuku podle osnov zvláštní školy.  

 

Častěji se u nich vyskytují poruchy učení a problémy se čtením a psaním (dáno 

zpravidla organickým poškozením centrální nervové soustavy). Číst a psát se 

však zpravidla naučí. Při integraci do třídy běžné základní školy často vyžadují 

podporu asistenta. Ve speciálních třídách na běžné či zvláštní škole se zpravidla 

bez asistenta obejdou. 

 

V dospělosti dosahují tito lidé plné nezávislosti v osobní péči a praktických 

dovednostech, po ukončení školní docházky se mohou vyučit v prakticky 

zaměřených oborech a naučit se jednoduchá praktická zaměstnání. Vyžadují 

občasnou podporu v nových a složitých situacích, kterým nemusí rychle 

porozumět. V některých případech mohou bydlet zcela samostatně nebo 

efektivně využívat služeb podporovaného nebo chráněného bydlení. (Švarcová, 

I. Mentální retardace, Praha, 2000.) 

 

1. 2  Středně těžká mentální retardace (F71, IQ 35-49) 

Středně těžká mentální retardace bývá diagnostikována v kojeneckém nebo v 

batolecím období. Zpomaluje se vývoj pohybový i vývoj chápání řeči. Většinou 

si tito lidé v průběhu dětství osvojí slovní zásobu, která jim postačí k dorozumění 

a konverzaci. Úroveň řeči je však velmi variabilní. Liší se od schopnosti 

konverzace přes jednoslovné vyjadřování potřeb až po komunikaci skrze gesta.  

 

Podpora těchto dětí je zaměřena zejména na stimulaci a aktivizaci řeči. V oblasti 

sebeobsluhy mohou vyžadovat podporu, ale s velkou částí individuální 

variability – od občasného dohledu až po přímou fyzickou pomoc. Dobře 

zvládají výuku podle osnov pomocné školy a mohou si osvojit základy čtení, 

psaní, počítání.  
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Většina z nich byla v minulosti na základě pedagogického pesimismu zbavována 

povinnosti školní docházky. Dnes však převládá postoj, který zdůrazňuje právo 

na vzdělávání5 pro všechny děti bez rozdílu a zdůrazňuje potřebnost a nutnost 

cílené zaměřené stimulace.  

 

V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, nejlépe pod 

strukturovaným a dobře zajištěným dohledem. Mohou být také úspěšně zapojeni 

do programu podporovaného zaměstnávání. V některých případech jsou schopni 

žít poměrně samostatným životem v rámci programu chráněného či komunitního 

bydlení s vhodně upravenými vnějšími podmínkami. (Švarcová, I. Mentální 

retardace, Praha. 2000.) 

 

                                                 
5 Listina základních práv a svobod, čl. 33 
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1. 3  Těžká mentální retardace (F72, IQ 20 – 34) 

 

Podobá se typu mentální retardace výše uvedené, ale ve všech svých aspektech je 

výraznější. Výrazná retardace v dosahování vývojových mezníků je u těchto dětí 

zřetelná již od útlého věku. Ve většině případů se jedná o postižení 

kombinované, často jsou zaznamenány vážné poruchy motoriky a přidružené 

poruchy spojené s poškozením centrální nervové soustavy.  

 

Mnohé z těchto dětí si osvojí jen několik slov, kterými se dorozumívají. Podpora 

je zaměřena na zvládnutí základní komunikace, základní sebeobsluhy a 

porozumění běžným sociálním situacím. Kvalitní systematická podpora, cílená 

stimulace a emoční podpora má zřetelné efekty a může přinést rozvoj motoriky, 

rozumových schopností a komunikačních dovedností. 

 

V dospělosti mohou být tito lidé zapojeni do dílčích pracovních činností pod 

dohledem, mohou také pracovat v chráněných dílnách a v některých případech i 

v rámci podporovaného zaměstnávání. Lidé s těžkou mentální retardací, kteří 

jsou zapojení do běžného života a společnosti, vyžadují rozsáhlou a vysoce 

individualizovanou podporu. (Švarcová, I. Mentální retardace. Praha, 2000.) 
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1. 4  Hluboká mentální retardace (F73, IQ nižší než 20) 

 

Spolu s výrazným zpomalením vývoje intelektu je přítomno také výrazné 

zpomalení vývoje pohybového. V dospělosti jsou tito lidé zpravidla schopní jen 

minimálního pohybu. Dorozumívají se zpravidla jednoduchými gesty, zvuky a 

pokyny. Vyžadují pervazivní podporu při uspokojování a vyjadřování svých 

potřeb. Citlivě reagují na taktilní a zvukové podněty, komunikace bývá globální. 

Cílem výuky není osvojení trivia, ale naplnění kapacity každého dítěte s 

dosažením co největší možné samostatnosti. Trénink je často zaměřen na 

dosažení základních zrakových a prostorově orientačních schopností. 

 

Pracovně jsou tito lidé stěží zařaditelní, často vzhledem k imobilitě a postižení 

motoriky. V sociálním životě vyžadují pervazivní podporu a dohled, často jsou 

klienty ústavů sociální péče. (Švarcová, I. Mentální retardace. Praha. 2000.)  

 

1. 5  Jiná mentální retardace (F78) 

 

Tato diagnostická kategorie se používá, pokud není možné změřit a určit stupeň 

postižení intelektu standardními metodami, zpravidla vzhledem k smyslovému 

nebo jinému přidruženému postižení. (Švarcová, I.: Mentální retardace, Praha 

2000)  
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1. 6  Typické znaky pro jednotlivé stupně mentální retardace  

(in: Černá, M. a kol. Kapitoly z psychopedie. Praha. 1995, s. 15.) 

 HLUBOKÁ MR TĚŽKÁ MR STŘEDNÍ MR MÍRNÁ MR 

Neuro-
psychický 
Vývoj 

Celkově omezen, 
minimální kapacita 
v oblasti 
senzoricko-
motorické. 

Značně omezen, 
částečná kapacita 
v oblasti senzoricko-
motorické. 

Omezen, částečný vývoj 
v oblasti senzoricko-
motorické. 

Částečně omezen, 
příp. zpožděn, 
projevy zvl. v 
náročných životních 
situacích, rozvoj v 
oblasti senzoricko-
motorické. 

Somatické 
Vady 

Časté 
s neurologickými 
příznaky. 

Časté. Méně časté. Ojedinělé. 

Poruchy 
motoriky 

Časté, nápadné, 
stereotypní a 
automatické 
pohyby.  

Časté, méně nápadné, 
značná pohybová 
neobratnost a výrazné 
omezení motorického 
vývoje. 

Méně časté, omezení 
motorického vývoje, 
nápadná 
nekoordinovanost 
pohybů. 

Ojedinělé opoždění 
motorického vývoje, 
poruch jemné 
motoriky a pohybové 
koordinace. 

Poruchy 
psychiky 

Totální poruchy 
psychických 
procesů. 

Značné omezení 
psychických procesů, 
nápadnosti 
v koncentraci 
pozornosti. 

Omezení psychických 
procesů, slabá schopnost 
kombinace a usuzování. 

Snížená aktivita 
psychických procesů, 
nerovnoměrný 
rozvoj psych. fcí, 
oslabení funkční 
reaktibility, 
konkrétní, názorné a 
mechanické schop. 
rozvinuty. 

Komunikace  
a řeč 

Komunikace 
nonverbální, 
neartikulované 
výkřiky, 
grimasování, příp. 
echolalie 
jednotlivých slov. 

Min. rozvoj 
komunikativních 
dovedností a řeči, 
izolovaná slova, 
značné poruchy 
formální stránky řeči. 

Omezený vývoj řeči, 
rozvoj komunikativních 
dovedností, jednoduchá 
slovní spojení či 
jednoduché věty, 
nápadné poruchy 
formální str. řeči. 

Opožděný vývoj 
řeči, rozvoj 
komunikativních 
dovedností, 
obsahová chudost, 
jednoduchá, někdy 
agramatická stavba 
vět, časté poruchy 
formální str. řeči. 

Poruchy  
citů a vůle 

Totální porušení 
afektivní sféry, též 
sebepoškozování. 

Značné porušení 
afektivní sféry, 
nestálost nálad, 
impulsivita. 

Porušení afektivní sféry, 
značná afektivní labilita, 
zkratkové jednání. 

Afektivní labilita, 
popudlivost, 
impulsivnost, 
pasivita, úzkostnost, 
zvýš. sugestibilita. 

Možnosti 
výchovy 
a socializace 

U jednotlivců 
jednoduché návyky 
sebeobsluhy. 

Návyky sebeobsluhy, 
jednoduché práce. 
Činnosti pod 
dohledem, u 
jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání. 

Zapojení do jednoduché 
pracovní činnosti pod 
dohledem, u jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání. 

Omezené základní 
vzdělání-
předpokladem 
vytvoření 
specifických 
podmínek, spol. a 
prac. Zapojení pod 
vedením. 
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1. 7  Klasifikace mentální retardace podle AAMR 

Současná klasifikace podle AAMR ( American association on Mental 

retardation, dříve AAMD – American association on Mental Deficienty) je 

založena na podpůrném modelu, na ekologických východiscích a 

multifaktoriálním přístupu. Je tedy chápána jako interakce jedince a prostředí 

s dalšími přístupy. Nepracuje s výčtem omezení, ale pracuje na vytváření 

podmínek potřebné podpory: „Mentální retardace je snížená schopnost 

(disability) charakterizována výraznými omezeními v intelektových funkcích a 

také v adaptačním chování, což se projevuje v pojmových, sociálních a 

praktických adaptačních dovednostech.“ (AAMR, 2002)  

 

Dále Americká asociace pro mentální retardaci stanovuje pět předpokladů pro 

aplikaci této definice (Šiška, 2005. s. 10.): 

• snížení aktuální funkčnosti musí být posuzováno v souvislosti 

s prostředím komunity typické pro daný věk a kulturu jedince 

• bere v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost a také individuální 

rozdíly v komunikaci, vnímání, pohybových možnostech a 

v chování  

• u každého jedince se vedle omezení vyskytují i jeho silné stránky 

• zjišťování limitů má jít ruku v ruce s vypracováním systému 

cílené podpory 

• s vhodnou individuální podporou dojde k celkovému zlepšení 

kvality života člověka s mentálním postižením 
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1. 8  Postižení z hlediska antroposofické léčebné pedagogiky 

Lidská duše květem je světa,  

určeným, aby v sobě 

dal uzrát božskému duchu. 

(Rudolf Steiner, meditační verše) 

 

V této kapitole je charakterizován pohled na lidi s mentálním postižením 

z pohledu  antroposofické6 léčebné pedagogiky. Jedná se o alternativní systém, 

který se zabývá edukací a i rehabilitací osob s mentálním postižením.  

 

Důležitým faktorem je že, z pohledu antroposofie je na individualitu postiženého 

jedince nahlíženo skrz inkarnace (vtělení); postiženo je pouze to, co vnímáme 

smysly, skutečná individualita je skryta. Úkolem je rozkrýt a identifikovat 

reálnou individualitu postiženého, jeho handicap je až "v druhém plánu" zájmu; 

především je tu dítě-duchovní bytost a teprve pak jeho handicap. 7 

 

Valenta tento pohled ve své práci shrnuje takto: Postižené děti jsou především 

lidské bytosti, které přichází z duchovní oblasti na svět a jsou vtěleny do 

postiženého těla, ale jejich duch zůstává nepostižený. Cokoliv se učiní při 

výchově postiženého dítěte, ovlivní to jeho osudové určení. Je to skutečný zásah 

do karmy dítěte.8 

                                                 
6 Více kapitola 4.1  Antroposofie 
7 dostupné z:  http://www.camphill.cz 
8 Dostupné z: 
   http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/SpecialniPedagogika8/SpecialniPedagogika8_10.pdf)  
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1. 9  Shrnutí 

Chceme-li porozumět „jinakosti“ druhých lidí, je užitečné a často i nezbytné mít 

diagnostické znalosti, ale mohou také znemožnit nezaujatý pohled na jejich 

schopnosti a svádět k pohledu na jejich chování a reakce z hlediska 

symptomatiky. Tím může dojít k utvrzování jejich deficitů a přehlížení jejich 

vývojového potenciálů. (Pörtner, M. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi 

s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Praha. 2009. s.14.) 

 

„Vzdělání není ničím jiným než individuální kulturou…“ 

(S. Hessen) 

 

Uváděné jednotlivé charakteristiky stupňů mentálního postižení uvádějí, že 

každý jedinec je schopen přijímat podněty ze svého okolí a tím se poddávat 

zvyšování své hodnoty9. Tím je vyřešena otázka vzdělavatelnosti pro všechny 

osoby s mentálním postižením, bez ohledu na jejich stupeň postižení.  Podobně 

zní i definice J. Deweje: „vzdělanost jako schopnost stále a stále rozšiřovat a 

zdokonalovat přesné chápání významu věcí nezávisí ani na určité úrovni 

rozumových schopností vzdělávaného, ani na stupni jeho předchozího 

poznání.“10  

 

Proto v pohledu na edukaci osob s mentálním postižením je v práci popsán i 

stupeň hluboké mentální retardace. V pohledu na zaměstnávání osob 

s mentálním postižením se již tento stupeň postižení nebude zahrnovat, neboť 

vzhledem k časté imobilitě a postižení motoriky je přizpůsobení podmínek 

v zaměstnání téměř nemožný.   

                                                 
9 G. A. Lindner (in: Švarcová, I. Mentální retardace. Praha. 2000. s. 20.) 
10 tamtéž: Švarcová, I. 2000  
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2. Edukace lidí s mentálním postižením  

 

Waldorfská škola vychovává mladé lidi ke svobodě. 

(Waldorfská pedagogika) 

 

Mám na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi. 

(Jan Amos Komenský) 

 

Velkou část diplomové práce je věnována vzdělávání mentálně postižených a to 

především vzdělávání na waldorfské škole. Mottem waldorfských škol je 

vzdělávání a příprava mladých lidí současnosti pro budoucnost a to z toho 

důvodu, že v každém člověku spočívá impuls ke svobodě a individualitě 

nezávisle na jeho intelektuálních schopnostech, nadání, sociálním původu. 

(Grecmanová,H., Urbanovská, E. Waldorfská pedagogika.Olomouc. 1997. s. 5.)
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2. 1  Význam vzdělávání  

 

„Vzdělávání je ve své podstatě učení.  

Učením získává jedinec zkušenosti, které ovlivňují kvalitu života.“ 

(Černá, M. 2008) 

 

V úvodu této kapitoly cituji Černou, která ve své publikaci píše o vzdělávání 

jako o procesu učení, které ovlivňuje kvalitu každého jedince. Význam 

vzdělávání má široký rozměr, a proto není možné tento proces u osob 

s mentálním postižením vynechat.  

Význam ve vzdělávání mentálně postižených výstižně uvádí Vágnerová (1999): 

„Mentálně postižení lidé potřebují celoživotní vedení a podporu v učení, které se 

sice nejeví tak efektivní, ale jeho výsledky jsou pro život takového jedince 

užitečné. Mentálně postižený, pokud je ponechán bez dalšího vedení, své návyky 

a dovednosti ztrácí a postupně chátrá…“ (Šiška, J. Vzdělávání dospělých občanů 

s mentálním postižením. Praha. 2002.) 

 

Vzdělávání obohacuje každého člověka, zkvalitňuje jeho život tím, že podněcuje 

jeho aktivitu, podporuje samostatnost a nezávislost, vybavuje jej potřebnými 

znalostmi a dovednostmi, které může uplatnit v sociálním styku. Vzdělávání 

usnadňuje jeho orientaci v životním prostředí, podporuje rozvoj jednotlivých 

stránek osobnosti, kapacitu potenciálních schopností a tím tedy jeho komplexní 

rozvoj. U osob s mentálním postižením vede vzdělávání k samé podstatě 

postižení tj. ovlivňuje intelektuální funkce, vyrovnává nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých stránek osobnosti, odstraňuje poruchy v oblasti adaptivního chování 

a usnadňuje orientaci v životě bez ohledu na to o jaký stupeň postižení se jedná. 

(Černá,M. Vzdělávání jako pomoc pro samostatný život. 2003.)  

 

Potřeba vzdělávání je důležitou potřebou a náplní jednotlivce a to i člověka 

s mentálním postižením, i když ta je v tomto případě do určité míry limitována 
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samotným postižením. Proto tito jedinci dozrávají k této potřebě o něco později – 

často až po ukončení formálního vzdělávání. Je důležité a nezbytně nutné jim 

umožnit získat tuto potřebu a otevřít jim možnosti dalšího vzdělávání.  

 

Antroposofický pohled na výchovu a vzdělání je především v nápomoci k 

plnému a harmonickému rozvoji vnitřních sil každého jedince. Na výchovu je 

tedy pohlíženo jako na vývojový proces, v němž je výuka přizpůsobena 

jednotlivým fázím intelektuálního a osobnostního rozvoje. (Pol, M. Waldorfské 

školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy?. Brno. 1995.) 

Vzdělávání chápeme jako proces, jehož výsledkem je vzdělávání, 

vzdělavatelnost jako schopnost být vzděláván. Vzdělávání je ve své podstatě 

učením. Proces učení je tedy možno chápat také jako proces vzdělávání. (Černá, 

2008) 

 

 

2. 2  Legislativa ve vzdělávání  

 

Právo na vzdělávání je ukotveno v Listině základních práv a svobod (hlava IV., 

článek 33) a v dalších zákonech. Z hlediska legislativy se vzděláváním dětí 

s mentálním postižením zabývají zákony: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

            Zákon 158/2006 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. 

• Zákon č. 563/2005 Sb. o pedagogických pracovnících 

• Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných 
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Možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením  

Vzdělávání dětí s mentálním postižením školního věku je realizováno dle 

vyhlášky č. 73/2005 Sb., §5, odstavec f) na:  

• mateřské škole speciální 

• základní škole praktické 

• základní škole speciální 

• odborném učilišti 

• praktické škole  

 

Přičemž proces vzdělávání mentálně postižených probíhá jinak než v běžné škole 

– vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva a individuální přístup 

učitele, tyto nároky podmiňuje také snížení počtu žáků ve třídě.  

(Krejčířová, 2002) 

Formy speciálního vzdělávání 

• Individuální integrace 
- v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má k tomu škola vhodné 
podmínky) 
- ve speciální škole pro jiný druh postižení 

• Skupinová integrace 

- ve třídě či oddělení běžné školy 

- ve třídě či oddělení speciální školy 

• Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením 

(speciální škola) 

• Kombinací všech tří výše popsaných forem 
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2. 3  Základní škola praktická 

Základní škola praktická by měla být charakterizována tím, že vzdělává žáky, 

kteří neuspěli na základní škole, tj. žáky mentálně postižené, se sociálně 

kulturním handicapem, s těžšími formami vývojových poruch učení včetně 

kombinací již výše  uvedených poruch.  

 

Někdejší zvláštní škola11, která sloužila především dětem s lehkým mentálním 

postižením (podle Světové zdravotnické organizace se jedná o žáky s IQ nižším 

než 70), ale v níž se často vzdělávaly také děti s významnými problémy ve 

vzdělávání různé etiologie, může být nadále zřizována jako samostatná instituce 

s názvem základní škola, případně jako typ základní školy – základní škola 

praktická, která poskytuje vzdělávání podle přílohy Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání určené žákům s lehkým mentálním 

postižením.  

 

Podle §31 zák. 28/1984 Sb. je určena žákům s takovými rozumovými 

nedostatky, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Příprava na 

zvláštní škole je devítiletá.  

 

Jde o typ speciální školy, která vzdělává žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami - od neúspěšného žáka základní školy s podprůměrným intelektem až 

po děti s mentálním postižením. Učební plán je volnější - dává možnost 

integrovat některé předměty do jednoho celku a umožnit tak komplexnější 

pohled na danou látku. V učebním plánu je zařazeno více hodin pracovního 

vyučování, logopedická péče a doplňovací hodina určená k doplnění či 

opakování učiva, které žáci nezvládli nebo s ním měli potíže. (Kubíče, Kubíčová, 

1997)  

 

                                                 
11 Dnes platný termín Základní škola praktická, ukotveno v  zákoně 561/2004 Sb., upravující 
vyhláškou 73/2005 Sb.  
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Celkově je výuka zaměřena více na praktickou stránku učiva. Neocenitelnou úlohu 

má asistent učitele12, který je v hodinách učiteli po ruce, individuálně se věnuje 

žákům a pomáhá jim zvládnout zadané úkoly přiměřeně jejich tempu. Základní 

škola praktická rozvíjí osobnost zařazených žáků, poskytuje vědomosti, 

dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě. 

 

2. 4  Základní škola speciální  

 

V základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovými rozumovými nedostatky, 

kvůli nimž se nemohou vzdělávat ani v základní škole praktické. Žáci zde získávají 

základy vzdělání. Obsah vzdělávacího procesu se zaměřuje na vypěstování návyku 

sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních 

dovedností s předměty denní potřeby. Škola vybavuje žáky takovými vědomostmi, 

dovednostmi a návyky, které jim umožní zapojit se v maximální možné míře do 

společenského života. Důraz je kladen zejména na výchovnou složku. Žáci by po 

absolvování měli být vybaveni triviem – naučit se základům psaní, čtení a počítání. 

Podle § 33 zák. 28/1984 Sb. vychovává a vzdělává základní škola speciální obtížně 

vzdělavatelné žáky s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se 

nemohou vzdělávat ani v základní škole praktické, avšak jsou schopni osvojit si 

alespoň některé prvky vzdělání - zaměřené především na vypěstování návyků 

sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních 

dovedností s předměty denní potřeby.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

12 Možnost zřízení podle zákona 561/2004 Sb., upravující vyhláškou 73/2005 
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Rehabilitační třídy 

Žákům se závažným mentálním postižením, pro něž se nemohou vzdělávat ani 

v základní škole praktické či speciální, jsou určeny rehabilitační třídy pomocné 

školy. Zde si v přizpůsobených podmínkách osvojují alespoň základní znalosti, 

dovednosti a návyky k rozvoji jejich motoriky, nalezení vhodné formy komunikace s 

okolím a umožnění částečné soběstačnosti. (Krejčířová, 2002) 

 

Přípravný stupeň základní školy speciální 

Přípravný stupeň je formou vzdělávání žáků se závažnějším mentálním 

postižením. Klade si za cíl umožnit školní vzdělávání žákům, kteří vzhledem k 

těžšímu stupni mentálního postižení nejsou schopni prospívat ani na nižším 

stupni základní školy speciální, ale jsou v nich patrné určité předpoklady rozvoje 

rozumových schopností. Práce na tomto stupni tvoří vlastně přípravu pro 

zařazení žáka do základní školy speciální. Žáci sem mohou nastupovat od 5-ti let 

věku. 
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2. 5  Odborné učiliště 

Odborná učiliště poskytují odbornou přípravu v široké škále učebních oborů. 

Příprava trvá dva až tři roky a je zakončena úspěšným vykonáním závěrečné 

zkoušky. Do odborného učiliště jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili devátý 

ročník základní školy praktické. Podle § 32 zák. 28/1984 Sb. poskytuje odbornou 

přípravu v učebních oborech s upravenými učebními plány. Připravuje tak pro 

výkon povolání odpovídajícímu příslušnému učebnímu oboru, příprava trvá 2 - 3 

roky, ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem o absolvování je výuční list.  

 

Odborné učiliště může též poskytovat přípravu pro výkon jednoduchých činností 

žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské 

uplatnění musí být řízeno jinými osobami. Tato příprava trvá 1 rok, uskutečňuje se v 

samostatné třídě odborného učiliště a neukončuje se výučním listem, ale pouze 

vydáním vysvědčení.  

 

Odborná učiliště jsou nejčastěji zaměřena na řemeslnou výrobu (sklářství, strojní 

práce, keramická, kožedělná, dřevařská výroba), výrobu potravinářskou (cukrářství, 

pekařství), na zemědělské, stavební práce (zedník, malíř, pokrývač, podlahář, 

zámečník), práce ve zdravotnictví apod. (Langer, 1996) 

 

 

2. 6  Praktická škola 

 

Praktická škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností. Příprava trvá 1 - 

2 roky. Do praktické školy s tříletou přípravou se přednostně přijímají žáci, kteří 

úspěšně ukončili základní školu praktickou, a dále žáci, kteří ukončili povinnou 

školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy praktické popř. 

základní školy. V odůvodněných případech lze přijmout i žáky, kteří ukončili 

neúspěšně devátý ročník základní školy. Do praktické školy s jednoletou a 
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dvouletou přípravou se přednostně přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní 

docházku na základní škole praktické nebo speciální. Tříletá příprava v praktické 

škole se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, v jednoleté a dvouleté 

přípravě vydáním závěrečného vysvědčení. 

 

Praktická škola umožňuje žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického 

vzdělání, poskytuje jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností 

v jednoduchých činnostech. Podle § 32a zák. 28/1984 Sb. připravuje žáky pro výkon 

jednoduchých činností. 

 

Tříletá praktická škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností se 

zaměřením odpovídajícímu jednotlivým skupinám povolání nebo se zaměřením na 

vedení domácnosti.  

 

Dvouletá praktická škola připravuje žáky pro získání základních dovedností pro 

výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Žáci se mnohdy 

uplatní v profesích, které trvale vykazují nedostatek pracovníků pro jednotvárnost a 

malou podnětnost vykonávaných činností, např. pomocný kuchař/ka, pomocný 

zdravotnický pracovník/ce, pomocný pracovník/ce v zahradnictví. (Švarcová, 1996)  

 

Jednoletá praktická škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých konkrétních 

činností (podle regionálních potřeb) a je určena také absolventům základních škol 

speciálních. Absolventi praktických škol s jednoletou profesní přípravou zpravidla 

nacházejí uplatnění v chráněných pracovištích nebo také v zařízeních sociální péče 

(domovy důchodců, ÚSP - rozepsat), školství (mateřské, speciální školy) a 

zdravotnických zařízeních, kde mají pro lidi s těžším mentálním postižením 

pochopení a lépe s nimi komunikují. Nejčastěji vykonávají pomocné práce spojené s 

úklidem, pomoc ve školních či ústavních kuchyních, na zahradách apod. (Švarcová, 

2000) 
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3.  Další vzdělávání osob s mentálním postižením 

 

„Vzdělávání nemůže být vzhledem k vlastní podstatě nikdy ukončeno“  

(Hessen, 1936)  

 

Zaměření kapitoly Dalšího vzdělávání osob s mentálním postižením vychází z 

konceptu strategie celoživotního vzdělávání13, kdy principy celoživotního učení 

jsou odvozeny od základního cíle vzdělávání – přispívat k individuálnímu, 

kulturnímu a ekonomickému blahu a ke kvalitě života každého jedince, zvyšovat 

zaměstnavatelnost a co nejefektivněji využívat lidské zdroje. Vzdělávání 

poskytuje důležitou životní náplň jedincům, kteří z různých důvodů nepracují 

(Šiška, J. Mimořádná dospělost. Praha. 2005. s. 3.), proto mohou využít 

možnosti tohoto vzdělávání. 

  

Další vzdělávání osob s mentálním postižením je vymezeno pro dospělé osoby 

s mentálním postižením. Jedná se o všeobecné nebo odborné vzdělávání 

navazující na to, které už získali v mladším věku, v předchozím cyklu 

vzdělávání.  

 

Druhou formou vzdělávání je získávání základního školního vzdělání, kteří 

nenabyli toto vzdělání předtím, než se stali dospělými. Třetí formou je tzv. 

večerní škola. (Černá a kol., 2008) 

 

Dospělým, ve smyslu vzdělávání dospělých, je osoba, jejíž hlavní sociální role se 

dá charakterizovat statusem dospělého, a která zároveň ukončila vzdělávací 

dráhu ve formálním vzdělávacím systému. (Černá a kol., 2008) 

                                                 
13 Strategie celoživotního učení České republiky (usnesení č. 761 ze dne 11. července 2007) 
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3. 1  Adolescence a dospělost u osob s mentální postižením 

Adolescence – dospívání, období od ukončení puberty do úplné pohlavní a 

fyzické dospělosti. Vágnerová (2000) definuje adolescenci několika mezníky: 

období adolescence je ohraničeno dvěma významnými mezníky – ukončení 

povinné školní docházky a dovršení přípravného profesního období, na které 

navazuje vstup do zaměstnání a zisk ekonomické nezávislosti. Dále ještě 

dosažení plnoletosti, která má kromě významu právního také charakter 

důležitého sociálního mezníku. (in: Lečbych,  str. 49.) 

 

Toto vývojové období je charakteristické pro utváření hodnotového systému, 

formování vztahů s jedincem opačného pohlaví, participací ve skupině 

vrstevníků a experimentování. Podle Jenkinse (1989) pro mladého člověka 

s mentálním postižením období adolescence prakticky neexistuje. Jeho život 

determinuje očekávání, postoje, hodnoty a předsudky společnosti vnímající 

handicap jako jeho osobní tragédii. (Šiška, 2005) Pokud nabude přesvědčení, i 

navzdory všem intervencím, o svém špatném zdravotním stavu, nelze se divit, že 

přijme pasivní roli nemocného a závislého příjemce péče, za kterou se od něj 

navíc očekává vděk. (Černá a kol., 2008) 

 

Dospělost – pro vymezení dospělosti nejsou jednotné definice a to z toho 

důvodu, že je velmi těžké stanovit dospělost a to jak dospělost duševní tak 

zároveň respektovat socio-kulturní a právní faktory. V obecné rovině můžeme 

vymezit dospělost faktory, které přispívají nebo naopak brání k statusu 

dospělosti (Šiška, J. str. 40): 

o ukončení školní docházky   

o získání zaměstnání 

o odchod z domova rodičů 

o uzavření sňatku, založení rodiny 
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o administrativní a právní faktory např: dosažení zletilosti, trestní 

odpovědnosti, darování krve a orgánů, držení identifikačních 

průkazů – občanský průkaz, cestovní pas 

o právo volit a být volen 

o získání sociálních dávek od státu (ačkoliv nižší než odměna za 

práci ovlivňující míru nezávislosti) 

o postoje personálu 

o postoj samotných dospívajících (zda se sami chtějí stát 

dospělými) 

o diagnostická terminologie (přirovnání hloubky mentálního 

handicapu k vývojovým stádiím dítěte) 

o předsudky a stereotypy společnosti 

 

Úkolem poskytovatelů služeb by mělo být v maximální možné míře podporovat 

mentálně postižené v naplňování sociálních rolí, které jsou charakteristické pro 

období dospělosti v daném sociokulturním prostředí.  

 

3. 2 Význam vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením  

 

Zatímco nepostižená mládež a dospělí mohou pokračovat ve svém vzdělávání na 

středních či vysokých školách a po jejich absolvování mají ještě k dispozici 

celou řadu kvalifikačních, rekvalifikačních, jazykových a dalších kurzů, v nichž 

se mohou rozvíjet, doplňovat a obohacovat získané školní vzdělání, jejich 

mentálně postižení vrstevníci mají tyto možnosti velmi omezené. (Švarcová, I. 

Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Praha. 1995.)  
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Přitom potřeba učení patří mezi základní lidské potřeby, které Maslow (1943) 

hierarchicky uspořádal do známé pyramidy lidských potřeb. (in: Černá a kol. 

2008) 

           

                   Lidské potřeby14  

                  

V pyramidě jsou zastoupeny potřeby primární, s nimiž se člověk rodí. Na ně 

navazují potřeby sekundární, které se vyvíjejí v průběhu utváření jedince. U 

studentů s mentálním postižením je transfer v genezi potřeb mezi jednotlivými 

úrovněmi pyramidy, na jejímž vrcholu je touha po seberealizaci a potřeba znát a 

rozumět, limitována primárním handicapem a často i vnějším prostředím. 

Někteří z nich proto začínají chápat smysl a hodnotu poznání pro vlastní život až 

v době po ukončení docházky do školy.  

Potřeby z vyšších úrovní se objeví často až v dospělosti a mohou být 

uspokojovány ve formálním nebo neformálním vzdělávání dospělých, které tím 

                                                 
14 Obr. Lidské potřeby ukazuje hierarchicky postavené základní potřeby každého člověka. 

Splnění nejníže položených potřeb (fyziologické, jistoty, lásky, ocenění) dává možnost splnění 

potřeby seberealizace, která se stává i pro člověka s mentálním postižením hodnotou. 
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nabývá na významu. Lidé s mentálním postižením potřebují celoživotní vedení a 

podporu v učení, které se sice nejeví tak efektivní, ale jeho výsledky jsou pro 

život takového jedince velice užitečné zejména ve vedení k soběstačnosti. 

Naplnění této potřeby pozitivně ovlivňuje sebepojetí, posiluje sebedůvěru 

učícího se a tím dává prostor pro nové sociální role. (Černá a kol. 2008. s. 187.) 

3. 3  Kategorie základního vzdělávání  

 

V reakci na segregační tendence a hromadné zbavování povinné školní docházky 

u lidí s mentálním postižením v dřívější době (před rokem 1989) se Ministerstvo 

školství ČR v 90. letech rozhodlo vypracovat sérii tzv. Metodických pokynů 

k doplnění vzdělání, které se snažily odstranit způsoby diskriminace. Jedná se o 

následující akty (in: Šiška, J., 2005):  

 

• Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro 

absolventy zvláštních škol (č.j. 17 908/95-24) 

• Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytované zvláštní školou (č.j. 

18 371/96-24) 

• Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 

(č.j. 19 096/97-24) 

 

Jedná se o získání základního vzdělání poskytnutého základní školou, základní 

školou praktickou nebo základní školou speciální. Je určeno těm, kteří jej 

z různých důvodů nezískali před tím, než se stali dospělými. Obsahem 

základního vzdělávání je získání elementárních vědomostí a dovedností, které si 

osvojuje běžná populace dětí v průběhu školní docházky. (Černá a kol., 2008) 
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3. 4  Kategorie dalšího vzdělávání osob s mentálním postižením 

Další vzdělávání dospělých se vymezuje jako všeobecné nebo odborné 

vzdělávání navazující na to, které dospělí už získali v mladším školním věku – 

v předchozím vzdělávacím cyklu. Jedná se především o kurzy, jež jsou v režii 

neziskových dobrovolných organizacích, které se těmito kurzy snaží eliminovat 

sociální exkluzi a zapojovat osoby s mentálním postižením do společnosti. 

Vzdělávání je součástí koncepce celoživotního vzdělávání po jejichž absolvování 

se neudělují žádná státní osvědčení, ale nicméně tvoří důležitou nabídku 

vzdělávání pro osoby s mentálním postižením. (Černá a kol. 2008) 

 

 

3. 4. 1  Večerní školy pro osoby s mentálním postižením 

 

Dalším typem vzdělávání osob s mentálním postižením jsou tzv. večerní školy, 

zřizované neziskovými organizacemi. Příkladem je večerní škola založená v roce 

1991 Psychopedickou společností ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 

Univerzity Karlovy, kdy frekventanti této školy mají možnost „obnovit“ své 

školní znalosti nebo získat nové poznatky v oblasti komunikačních technologií, 

v cizím jazyce, výtvarných dovednostech atd. Dalším příkladem je Společnost 

pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. (SPMP), která 

pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro opakování, procvičování, doplňování 

a prohlubování vědomostí a dovedností získaných ve škole nebo doma u těch 

lidí, kterým bylo vzdělávání v minulosti odepřeno. Ve svém programu se zabývá 

především praktickými dovednostmi, které vedou k nutné  sebeobsluze a k 

samostatnému životu v míře dané individuálními možnostmi. (Šiška, J. 

Mimořádná dospělost. Praha. 2005.) 
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4. Waldorfská pedagogika 

    

  V každém člověku spočívá impuls ke svobodě a 

individualitě 

                       nezávisle na jeho  intelektuálních schopnostech, 

                                  nadání a sociálním původu.   

    (Grecmanová, H.: Waldorfská pedagogika) 

 

Waldorfská pedagogika patří mezi nejrozšířenější systémy alternativní 

pedagogiky. První škola waldorfského typu byla otevřena 7. září 1919 samotným 

zakladatelem Rudolfem Steinerem (1861-1925) ve Stuttgartu v Německu. Rudolf 

Steiner, filosof, pedagog, umělec a myslitel vycházel z antroposofického15 

pohledu na člověka. Zaměřuje se na zákonitosti vývojových kroků dítěte a 

mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit 

se.  

 

Učební plán, metody a obsahy výuky waldorfské školy jsou z tohoto poznání 

přímo odvozeny. Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na 

vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích 

individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a 

postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.  

 

Waldorfská škola byla založena jako jednotná dvanáctiletá všeobecně-vzdělávací 

škola pro děti všech sociálních vrstev společnosti. Vedle tradičního obsahu 

(vzdělávací program waldorfských škol v Čechách naplňuje vzdělávací 

standardy vydané Ministerstvem školství) má waldorfská škola zajišťovat 

                                                 
15 antroposofie – (z řec. Anthropos – člověk, sofia – moudrost) je cestou jak získávat poznatky o 
   světě a člověku (Výchova ke svobodě, str. 104). 
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všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech - učební plán 

waldorfských škol je velmi bohatý.16  

 

Je tím zohledněna skutečnost, že schopnosti nadání dětí se velmi odlišují. I proto 

tu nalezneme vedle "tradičních" předmětů např. i knihařství, pletení, tkaní, 

zahradnictví, zeměměřičství, atd. Touto rozmanitostí nabídky se chtějí učitelé 

waldorfských škol co nejvíce přiblížit stavu, kdy každé dítě pro sebe najde v 

učebním plánu něco v čem bude mít šanci vyniknout - zužuje se tak rozdíl mezi 

méně a více nadanými nebo zručnými žáky.  

 

V současnosti je v České republice několik mateřských škol, 11 základních škol, 

1 speciální škola  a 4 střední školy. Celkem je ve světě cca 958 waldorfských 

škol.  

 

 4. 1  Antroposofie 

 

„Antroposofie chce v člověku probouzet schopnosti, které jsou mu 

předurčeny, jejichž získání však není automaticky dáno… 

 Člověk se má dál stávat člověkem a postupně se blížit andělům….  

Rudolf Steiner k tomu nabízí řadu praktických cvičení.“  

(z materiálů příznivců antroposofie) 

 

Anthroposofie je filosofií, která z pozorování světa a člověka postupuje 

k základům lidské exis-tence a uvědomění si pravé podstaty člověka. 

Antroposofie nahlíží na člověka jako na vrstvící se subjekt. Začínající u 

tělesných smyslů a vedoucí až k vyšším strukturám, které se vymykají běžným 

analyzátorům. Rudolf Steiner rozlišuje v životě člověka tři složky: „Člověk je 

občanem tří světů. Tělem náleží světu, který též svým tělem vnímá, duší si 

                                                 
16 Dostupné z: http://www.iwaldorf.cz/ 
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buduje svůj vlastní svět, duchem se mu zjevuje svět povznešený nad oba 

ostatní.“ (Grecmanová, str. 7)  

 

To znamená, že anthroposofie ukazuje člověka jak „trojčlánkovou“ bytost 

promítající se do těla (oblast uspokojování životní pudů a žádostí), ducha (oblast 

uvědomění si svého „já“) a duše (oblast, kde se tělo a „já“ setkávají).  

 

Lidským údělem je evoluce „Já“ prostřednictvím nových a nových inkarnací, 

kdy „Já“ vždy sestoupí z duchové oblasti do tří nižších těl. Nese si s sebou svou 

karmu, všechny pozitivní i negativní zážitky minulého života. Stejně jako člověk 

se i celý hmotný svět vyvíjí z duchovna. Podle Steinera má i hmotný svět své 

vědomí a celá příroda je oživena bytostmi. 

 

Tato trojjedinost je schématicky vyjádřena takto (Grecmanová, str. 7): 

 

 

Anthroposofie má člověka probouzet, vychází z předpokladu, že se v jedinci 

mohou objevit hlubší schopnosti proniknout do světa a jeho podstaty. 
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Waldorfská pedagogika vychází z antroposofie, ale není součástí výchovně 

vzdělávacího procesu na škole, nýbrž se snaží o aplikaci v učitelské praxi. 

(Všeobecná nauka o člověku, s 21). Rudolf Steiner podotýká ve svých 

přednáškách: „ To co je možné získat v oblasti antroposofie, to se pokusíme 

přenést do skutečné vyučovací praxe. Na naučeném obsahu antroposofie bude 

záležet mnohem méně než na praktickém využití toho, co je možné 

z antroposofie vydobýt v pedagogickém směru obecně a ve zvláštním smyslu ve 

speciální metodice, tedy toho, jak antroposofie může přecházet do praktické 

vyučovací činnosti. (Steiner, R. Všeobecná nauka o člověku. Praha. 1993.) 

 

V pohledu do světa 

sám sebe nacházet, 

a v nitru odkrývat, 

že v nás žije svět: 

To síla je nesoucí 

lidské bytí. 

(Steiner, R., meditační verše) 

 

4. 2  Cíle waldorfské pedagogiky 

 

Waldorfská pedagogika všeobecně usiluje o výchovu ke svobodě, rovnosti a 

bratrství, výchovu ke zdraví a životní harmonii tedy o celkový rozvoj osobnosti. 

Cílem pedagogiky je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou 

osobnost a to v souladu s potřebami každého jedince. Respektuje individuální 

tempo, stejně jako temperament každého dítěte. Učení je považováno za 

umělecký proces a tak je také dětem předkládáno. Má podněcovat děti 

k vlastnímu zájmu o učivo.  

Úlohou učitele je probouzet žákovy skryté schopnosti a umožnit tím jak skutečný 

rozvoj individuality, tak i jeho sociální integraci. Dítě má v průběhu výuky získat 
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ucelený a nezkreslený pohled na svět, jež ho obklopuje, a to za pomoci sil 

myšlení, cítění a vůle. (Hradil, s. 108) 

 

Waldorfská pedagogika se snaží podporovat svým působením tvořivost a touhu 

po vzdělání a pěstovat zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu 

hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké 

nabídce činností si každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž je dobrý. Stejný 

důraz je kladen na tradiční předměty i na výuku základů řemesel a uměleckou 

výchovu. Na druhé straně je rozvíjen smysl pro odpovědnost, děti se učí podřídit 

své zájmy zájmu celku. 

 

Waldorfská pedagogika vysoce cení a rozvíjí spolupráci, nikoli soutěž mezi 

dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. To 

je průprava pro budoucí zaměstnání, kde je vždy třeba spolupracovat a ne pouze 

vynikat. 

 

4. 3  Pojetí žáka ve waldorfské pedagogice 

 

Období dítěte je ve waldorfské pedagogice rozděleno na tři sedmiletí, tj. první 

sedmiletí je období od narození až do 6. - 7. roku života (období výměny prvních 

mléčných zubů za chrup trvalý) nazývá Steiner „věkem napodobování“. 

(Carlgren, F. Výchova ke svobodě. Praha. 199., str. 27.)  

 

Ke konci prvního sedmiletí se u dítěte probouzejí síly, které začínají silněji 

působit v paměti, fantazii a představivosti, dítě je připraveno se učit. Výrazně 

zde ještě působí instinkt nápodoby a také ještě zatím malá schopnost 

sebeuvědomění, propojení se svým okolím.  
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V prvních třech letech školní docházky se dítě učí především poznatky 

intenzivně umělecky prožitými. K orientaci ve světě a k jeho pochopení 

potřebuje v tomto věku dítě nutně oporu – láskyplnou autoritu. 

 

Kolem 9. roku přichází zlom ve vývoji, tzv. rubikon17. Končí počáteční 

nepodmíněná identifikace malého školáka se svým učitelem. 9.-12. rok věku, 

jinak také střední školní věk, je obdobím, na jehož počátku dítě opustilo své rané 

dětství a je samo plné nejistoty a otázek. Učební plán toto období provází 

pohledem na „zpracování světa“ člověkem – jak si člověk staví obydlí, obstarává 

potravu, oblečení. Také vyprávění přechází od pohádkového a mýtického líčení k 

historickému. Přibývá předmětů, které vedou žáka k poznávání (vlastivěda, 

přírodopis, práce v dílně). 

  

Teprve okolo dvanáctého roku se skutečně probouzí a v dalších letech rozvíjí 

dispozice pro čistě myšlenkové poznávání, osobní úsudek, kauzální verbální 

myšlení a exaktní pozorování. Začíná se objevovat silně kritické posuzování 

světa, dosud uznávané autority ztrácejí svou pozici, samostatný úsudek je 

základem pro vlastní orientaci. Poznání světa nabývá více vědecký než umělecký 

charakter. Během puberty se člověk probouzí pro realitu života, přičemž 

probuzení pro realitu druhého pohlaví tvoří jen dílčí část. Osamělost je vůdčím 

pocitem puberty. Následuje hledání nové vlastní identity, nového spojení s 

člověkem, společenstvím, světem. K tomuto hledání potřebuje dítě namísto 

autoritativního vedení přátelské.  

 

Období třetího sedmiletí je provázeno pohlavním zráním dítěte. Dítě hledá svůj 

obraz světa především skrze myšlení. V souladu s budoucí úlohou muže se 

chlapec silně orientuje na vnější svět, dívka na svět svého nitra, prožívání, 

vztahy.  

 

                                                 
17 Rubikon – situace, která nelze zvrátit 
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Šestnácti až osmnáctiletý člověk rozšiřuje své hledání do hlubších vrstev 

duševního života. Nyní své já hledá především v zážitku spojení ve společenství, 

hledá „my“.Pro mnohé je to období bouřlivým probuzením k životním 

hodnotám, které se pak během života stávají hodnotami osobními. (ŠVP ZŠ a SŠ 

waldorfské, s. 14) 

 

 

4. 4   Některé odlišnosti waldorfského vyučování 

4. 4. 1  Výuka v epochách 

 

„Zapomínat znamená strávit“ 

     (Carlgren, F.:Výchova ke svobodě) 

 

Výuka hlavních předmětů probíhá ve vyučovacích blocích - epochách, tj. každé 

ráno 90 minut po dobu dvou až čtyř týdnů. Žáci se tak soustředí na jedno téma, 

prožijí ho a zpracují do hloubky. V ranním bloku se vyučují takové předměty, 

které zaměstnávají vědění a chápání, myšlení a představování, tj. český jazyk, 

matematika, přírodopis, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie. 

 

Doba mezi epochami jednotlivých oborů dává možnost dětem zapomenout. 

V publikaci Výchova ke svobodě je řečeno: „Má to stejnou účinnost jako noc 

mezi školními dny. Aby se z poznatků vytvořily schopnosti, je vzpomínání a 

znovuvybavení právě tak důležité jako probuzení se ze spánku.“ (Carlgren, 

1991) 

 

Výuka v epochách má velká pozitiva, především u dětí s postižením dává učiteli 

tato forma výuky možnost většího prostoru práce s nimi. Jak z hlediska času, kdy 

děti potřebují delší dobu na pochopení nebo jen prožití látky, tak i z hlediska 

hloubky probíraného tématu a návaznosti.  
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Ze své zkušenosti mohu říci, že v předmětech které zahrnuje vzdělávací oblast 

člověk a společnost (dějepis) nebo člověk a příroda (zeměpis, přírodopis, fyzika, 

chemie) je znát, že si i děti s postižením po delší době, která je mezi epochami 

vybavují informace získané z předešlé epochy. Myslím si, že je to tím, že právě 

v epochovém vyučování je dostatek času probírat látku více do hloubky a prožít 

si ji v uceleném systému a souvislostí. 

 

Tato forma vyučování na waldorfské škole, ale vyžaduje značnou připravenost 

učitele a klade na něj velké nároky vzhledem k šíři záběru vědění, kreativity a 

zručnosti.  

.  

Epochové vyučování má svoji formu, začíná se ranním pozdravem, kdy učitel 

každému z žáků podá ruku a v lavicích nebo v kruhu si třída společně řekne 

ranní průpověď18. Je to krátký verš, který odříkává celá třída nahlas. Tento 

každodenní rituál dává znamení, že začíná vyučování.  

 

Po ranním verši, následuje rytmická část. Ta trvá podle uvážení učitele 10 až 20 

minut. Jde o navození pohybové aktivity tleskáním, dupáním, skákáním apod. a 

to skloubené s tématem daného předmětu. Provádí se vždy společně s učitelem. 

Například v matematice jde o číselné řady, násobilku, pamětné počítání atd., 

které  

se promítají do společného pohybu a odříkávání. Grecmanová ve své publikaci 

uvádí: „ Přes pohyb a rytmus vede nejlepší cesta do světa číslic.“ (Waldorfská 

škola, Olomouc. 1996.) 

 

Zaměření rytmické části se vždy uzpůsobuje tématu vzdělávacího předmětu, 

tudíž jiná bude rytmická část v matematice, jiná v českém jazyce nebo dějepisu 

zeměpisu, chemii či fyzice. Rytmická část je vhodná pro aktivizaci a další 

soustředění v epoše.  

 

                                                 
18 viz. příloha č. 1 
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 (Obr. 5) Rytmická část v epoše českého jazyka, 10 třída 

 

 

Další část hodiny je věnována samotné výuce, kde se klade důraz na spolupráci. 

Metodika vyučování staví na sledu tří fází (Grecmanová, s. 20) 

1) poznávání – pozorování, prožívání, experimentování 

2) porozumění – vzpomínání, popisování, nakreslení 

3) vytvoření dovednosti – zpracování, analýza, generalizování 

 

Rytmizace se ve waldorfské pedagogice promítá i do celého roku, kde se 

zohledňuje střídání ročního období. Připomínání tohoto cyklu dává představu 

všem dětem o harmonickém průběhu celého roku. Slaví se svátky a konají se 

slavnosti. Prožívání těchto událostí dává dětem ucelený přehled o světě, přírodě, 

zvycích a kultury Čech. 

 

4. 4. 2  Interiér 

 

Tato podkapitola je věnována interiéru a vybavení waldorfské školy, protože 

stavba školy a její vybavení se promítá do pedagogických cílů této školy. 



Diplomová práce 
Vzdělávání a zaměstnanecké perspektivy dospívajících, dospělých osob s mentálním 
postižením  

48 

Znakem antroposofické výchovy je využití přírodních materiálů v interiéru (jako 

je obložení stěn ve tvaru vlny (obr. 6), dřevěný nábytek, textilní doplňky (obr. 7) 

a výzdoba tvořená kresbami a ručními pracemi žáků). Interiér má tak nejen 

estetický a zdravotní význam, ale také filozofický, který vychází z představy, že 

všechny přírodní materiály jsou zdrojem životní energie, kterou člověk v životě 

potřebuje a může ji také čerpat také z vhodně upraveného prostředí. 

(Grecmanová, s. 10) 

 

Třídy jsou malé (lavice vždy na počet žáků), jsou vymalovány pastelovými 

barvami, které vychází z Goethovy nauky o barvách. Barvy vyjadřují pocity a 

determinují chování k okolnímu světu,  proto má každá třída svoji barvu. Třídy 

jsou vybaveny jednoduše, aby nerušily a nerozptylovaly soustředění. Doplňují je 

zejména díla žáků a základní pomůcky.  

 

Dále je snaha formovat nábytek tak, aby byly zaoblené hrany. „…protože člověk, 

který se obklopuje takto tvarovanými předměty může uvolňovat své myšlení do 

prostoru, bez ohraničení, svobodně se projevovat a jednat.“ (Grecmanová, s. 10) 

 

Obr. 6 (obložení chodeb ve tvaru vlny) 
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Obr. 7 (duhová chodba) 

 

 

 

Nedílnou součástí waldorfských škol jsou učebny pro výuku tance (obr. 8), 

dramatické výchovy (obr. 9) a eurytmie (obr. 10).  

 

Obr. 8 (taneční sál) 
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Obr. 9 (sál dramatické výchovy) 

 

 

 

Obr. 10 (Eurytmický sál) 
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5. Základní a střední škola waldorfská 

    

Základní a střední škola waldorfská je dvanáctiletá waldorfská škola, která 

zahájila svou činnost ve školním roce 1990/1991 jako experiment pod Zvláštní 

školou v Josefské ulici19. Ve školním roce 1991/1992 získala mezinárodní statut 

waldorfské školy, osamostatnila se a začala užívat samostatný název. Během své 

existence měla několik působností po Praze. Dnes škola sídlí na Praze 4 v ulici 

Křejpského.  

 

ZŠ a SŠ waldorfská v sobě zahrnuje program základní školy praktické a 

praktické školy (další stupeň vzdělávání). Škola si klade za obecný cíl: „připravit 

dítě se speciálními vzdělávacími potřebami na co nejsamostatnější budoucí 

život.“ (Vzdělávací plán ZŠ a SŠ  waldorfské, str. 15) 

 

Každému dítěti chceme umožnit harmonický rozvoj: objevovat své schopnosti a 

radovat se z nich, získávat zdravé sebevědomí, být druhým ku pomoci a užitku.20  

 

Z mojí působnosti na této škole vím, že odlišnost výuky, její forma a obsah 

vzdělávání podporuje u žáků nejen osvojování dovedností a nových schopností, 

ale rozvijí žáka i po estetické stránce (důkazem jsou díla žáků vytvořená při 

pracovním vyučování, výtvarné výchově atd.). V textu21 viz výše uvádím 

odlišnosti ve výuce a jejich vliv na žáky. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Dnes Základní škola praktická a praktická škola Karla Herforta 
20 Dostupné z: http://www.sssjak.cz/actual.php 
21 Viz. kapitola 4. 4   Některé odlišnosti ve waldorfské pedagogice 
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5. 1 Střední praktická waldorfská škola  

 

Praktická škola waldorfská s dvouletou profesní přípravou je určena pro žáky, 

kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole nebo základní škole 

praktické. Předpokladem pro přijetí je doporučení ze speciálně pedagogického 

centra nebo pedagogicko psychologické poradny. Praktická škola vzdělává žáky 

s mentálním postižením v denním studiu po dobu dvou let.  

 

Pro stanovení cílů, osnov a metod vychází waldorfská škola z pojetí žáka ve 

třetím sedmiletí22. Cílem vzdělávacího programu je živý vztah k práci a umění, 

aktivní přístup k životu a lidem.  

 

Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na harmonický rozvoj osobnosti 

žáka ve všech jeho složkách (rozum, cit, vůle), na poskytování vědomostí, 

dovedností a návyků potřebných pro uplatnění žáka v praktickém životě.  

(ŠVP pro střední vzdělávání waldorfské školy) 

 

Přijímaní žáci jsou rozděleni do dvou programů vzdělávání a to do studijní větve 

a terapeutické větve. Žáci studijní i terapeutické větve jsou vyučování souběžně 

v jednom ročníku. Po celý rok se střídá čtrnáct dní odborné praxe a čtrnáct dní 

výuky v epochovém vyučování.  

 

Systém vzdělávání, kdy jednu třídu navštěvují žáci s různým stupněm postižení 

nebo jen žáci s lehkou mozkovou dysfunkcí napomáhá integraci. Ze zkušenosti 

vím, že tento program funguje velmi dobře. Slabší žáci jsou motivování 

silnějšími žáky a naopak silnější se učí pomáhat, vycházet vstříc a respektovat 

například i pomalejší tempo slabších žáků.  

                                                 
22 viz. kapitola 5.2  Přístup waldorfské školy k žákům praktické školy 
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5. 2  Přístup k žákům na praktické škole 

 

Přístup pedagogů na škole zohledňuje individuální tempo. Vždy se vychází 

z názorných ukázek a experimentů, ze kterých žáci vyvozují důsledky a závěry. 

Pedagog se snaží dovést žáka k samostatnému úsudku. Každá výuka vychází 

z praktických životních zkušeností. Snaha pedagogů vede k tomu, aby žák chápal 

své dosavadní vzdělání jako počátek celoživotní potřeby se dále zajímat o své 

další sebevzdělávání a svět (Školní vzdělávací program Zš a sš waldorfské). 

 

5. 3  Odborná praxe 

Odvětví odborné praxe na praktické waldorfské škole se uskutečňuje v oborech 

pro studijní i terapeutickou větev: 

- základy kovářství a tepectví 

- řezbářské a truhlářské práce 

- základy šití se zaměřením na dekorační předměty a hračky 

- ruční zpracování keramické hmoty 

Žáci si během roku projdou všechny obory, vždy ve čtrnáctidenních cyklech. 

V druhém ročníku si vybírají jeden z oborů, z kterého vykonají závěrečnou 

zkoušku. Ta se skládá z teoretické části (technologie, orientace v dílně, orientace 

v nářadí) a praktické části (zhotovení výrobku). Na zhotovení výrobku se pracuje 

již během školního roku.  

 

Základní škola a střední škola waldorfská je alternativou ve vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami. Svými odlišnostmi ve výuce a přístupem k žákům 

s postižením, kdy jako prvořadý nevnímá handicap, ale osobnost žáka, se snaží o 

neustále rozvíjení možností a schopností, které má. Nechce osobnost tvarovat do 

určité formy, ale chce jí rozvíjet. Steiner svými myšlenkami a idejemi navazuje 

na J. A. Komenského, který vysvětluje úlohu vychovatele takto: „vychovatel je 
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sadař, nesnaží se ho (žáka) přisekávat do kulové podoby ozdoby, urychlit dobu 

plodnosti, nepředepisuje, jaké ovoce má přinášet, ale dělá vše pro to, aby strom 

přinášel kvalitnější ovoce, než kdyby byl ponechán sám sobě“ (Rýdl, K.: 

Současné problémy waldorfského školství)23 Každý má v sobě spoustu vloh a 

schopností a učitel mu je zde průvodcem pro jejich rozkrývání a je osobností, 

která je autoritou nesoucí v sobě úctu. Waldorfská pedagogika v tomto působení 

na jedince využívá především rytmizace24, která je všude okolo nás, forem a 

tvarů, které nás obklopují a rozšiřují vnímání toho, co vidíme, prožíváme, 

zakoušíme a tím je přesáhnut  obvyklý rozsah své smyslovosti a své racionality. 

(Rýdl, K. 1998) 

                                                 
23 Dostupné z: http://www.zine.cz/mirror/AZOld/occam/rydl.rtf [25. 9. 2010]  
24 Viz. kapitola 4. 4. 1. Výuka v epochách 
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6. Metody pro zjišťování dat o uplatnění absolventů 

waldorfské školy 

 

V rámci výzkumů lze rozlišovat dva základní přístupy pro zkoumané skutečnosti 

a to kvalitativní a kvantitativní přístup. V kvantitativním přístupu lze zkoumané 

jevy nebo aspekty uspořádat, měřit, třídit. Informace jsou získány v jisté 

kvantifikovatelné a co nejvíce formálně porovnatelné podobě. (Reichel, 2009) 

K realizaci tohoto přístupu se využívá metod sběru dat pomocí testů, dotazníků25 

nebo pozorování. Použití těchto metod ve výzkumu vede k přesnějšímu 

validnímu měření, je možné zobecnění výsledných dat, poskytuje přesná a 

numerická data, výzkumník může konstruovat situace tak, že eliminuje působení 

rušivých proměnných a prokázat vztah příčina-účinek. Vyhodnocení výsledků je 

poměrně rychlé a jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi. Nevýhodami 

v kvantitativním výzkumu mohou být příliš velká abstrakce zjištěných faktů a 

výsledných teorií, které nemusí odpovídat lokálním zvláštnostem a opomíjení 

některých fenoménů při soustředění pouze na určitou teorii. (Hendl, 2005) 

 

V kvalitativním výzkumu je zahrnuta metoda sběru dat pomocí pozorování, 

rozhovorů26, studia textů a dokumentů. K výhodám kvalitativního výzkumu se 

řadí možnost získávání podrobného popisu zkoumaného jevu v jeho přirozeném 

prostředí, možnost studování procesů a navrhování teorií a hledání příčinných 

souvislostí. Nevýhodami může být velká míra ovlivnitelnosti výzkumníka jeho 

osobnostními preferencemi, těžká převoditelnost na kvantitativní poznatky a 

malá možnost zobecnění zjištěných faktů na větší populaci a do jiného prostředí. 

Dále se kvalitativnímu výzkumu vytýká neprůhlednost při analýze.  

 

Pro diplomovou práci zaměřenou na vzdělávání a zaměstnávání osob 

s mentálním postižením, která zjišťuje možnosti vzdělávání a uplatnění žáků 

                                                 
25 Více viz. kapitola 11. 1. Charakteristika dotazníku 
26 Více viz kap. 6. 1. Charakteristika rozhovoru 
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waldorfské školy  byla vybrána metoda smíšeného výzkumu, která v sobě 

zahrnuje jak kvalitativní tak kvantitativní výzkum. V kvalitativním výzkumu 

uvádí metodu sběru dat pomocí rozhovorů a v kvantitativním výzkumu metodu 

sběru dat pomocí dotazníků. Výhodou použití obou metod ve výzkumném šetření 

vede k vzájemnému doplňování a utváření komplexnosti zjišťovaných dat.  

(Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha. 2005.) 

 

 

6. 1  Charakteristika rozhovoru 

 

Metoda rozhovoru je založena na přímém dotazování, tedy na verbální 

komunikaci dotazujícího s respondentem (informantem). Jedná se o metodu 

sběru dat, která se využívá především v kvalitativním výzkumu. Podle struktury 

otázek se rozlišují rozhovory na standardizované (strukturované), 

polostandardizované a nestandardizované (nestrukturované). Podle počtu osob, 

které se rozhovoru účastní se rozděluje metoda na individuální a skupinové 

dotazování. (Reichel, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkum., Praha. 2009.) 

 

Rozhovor - (též inteview nebo dotazování) je druhem exploračních metod, při 

nichž se navozuje přímý komunikační styk se zkoumanými subjekty, které jsou 

otázkami nebo jinými stimuly podněcovány ke sdělování požadovaných 

verbálních informací. Je cíleně orientován a připraven.27 

 

Druhy rozhovoru: 

- skupinový rozhovor zjišťuje chování, názory, mínění, postoje ve skupině (opak 

   křížového výslechu) 

                                                 
27   
Dostupné z: 
http://is.muni.cz/el/1451/podzim2007/d015/PDS_metody.pdf?fakulta=1451;obdobi=3783;kod=d
015[ 7.11.2010 ] 
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- osobní (individuální) rozhovor umožňuje navázání těsnějšího osobního 

kontaktu 

- standardizovaný rozhovor (formální dotazování) umožňuje získat data ke 

   kvantifikaci výsledků 

- nestandardizovaný rozhovor (hloubkový, otevřený) poskytuje prostor k 

  odpovědím 

- volný rozhovor - je stanoven pouze cíl 

- prostý rozhovor – je v hrubých rysech specifikován 

 

Druhy otázek v rozhovoru: 

- uzavřená otázka – omezuje volnost odpovědi 

- alternativní – ano, ne 

- výběrová – nabízí několik možností odpovědí 

- otevřená – zcela svobodná (jen stanoví problém) 

- polootevřená – zachovává kategorizovanou odpověď, ale umožňuje i jinou 

- nepřímá – položím ji skupině, ale hledám odpověď jedince 

- zvláštní druhy – filtrační, vstupní, kontrolní, kontaktové,.... 

 

Formulář rozhovoru: 

 

Pilotáž – příprava na průběh rozhovoru a sled otázek – hledají se vhodné 

formulace otázek 

Pretest – zkušební dotazování podle návrhu z pilotáže 

 

Záznam rozhovoru: 

- v průběhu (zápis, protokol) – zpomaluje průběh, ale je přesný 

- po ukončení - nebezpečí ztráty některých informací 

- kombinace – nejpřijatelnější 

- technické provedení záznamu (mag., video) 
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V diplomové práci je užito individuálního nestandardizovaného dotazování 

pomocí návodu, kde základní okruhy otázek byly kladeny tak, jak plynul 

rozhovor. Otázky směřovaly k názorům a osobním postojům učitelů k danému 

tématu. Rozhovor byl zaměřen k pohledu učitelů odborné praxe na přípravu dětí 

s mentálním postižením na waldorfské škole a k významu odborné praxe této 

školy pro tyto žáky.  

 

Přípravou na rozhovory s učiteli odborné praxe byla pilotáž s ředitelkou školy, 

která pomohla s upřesněním a kategorizací otázek.  

 

V interview s vedoucí sociálně terapeutické dílny Jinan bylo taktéž využito 

nestrukturovaného rozhovoru. Pozornost byla věnována důvodům založení dílny, 

osobním pocitům klientů a přístupu zaměstnanců ke klientům.  

 

6. 2  Rozhovory 

Rozhovory byly provedeny s odborným učitelem truhlářské a řezbářské dílny 

(viz. odpovědi č. 1), odbornou učitelkou keramické dílny (viz. odpověď č. 2) a 

odbornou učitelkou šicí dílny (viz. odpověď č. 3) 

V úvodních otázkách, které byly zaměřeny na představení sebe a školy učitelé 

uvedli:  

 

Odpověď 1: „Jsem kantor a řezbář na cestě, 11 let ve službě nejprve na 

Svobodné speciální škole J. A. Komenského28 pak na Základní a střední škole 

waldorfské. Jsem milovníkem tajemství a paradoxu, proto učím na této škole.“  

 

Odpověď 2: „Jsem učitelka odborné praxe. Oboru keramické práce se věnuji 10 

let. Způsob výuky na naší škole rozvijí žáka celostně, na úrovni rozumu, citu a 

vůle. Jedná se zde o prožitkovou pedagogiku, nejdříve prožít a tím pochopit.“ 

                                                 
28 dřívější název školy  
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Odpověď č. 3: „Na této škole působím 7 let jako odborný učitel v šicí dílně, 

která se zaměřuje na práci s vlnou a výrobou dekoračních předmětů a hraček. 

Naše škola vzdělává děti s různými typy a stupni postižení v oblasti tělesné, 

mentální a sociální. Vzhledem k waldorfské škole jsou žáci vzděláváni podle 

principů waldorfské pedagogiky, která vychází z antroposofické antropologie.29“ 

 

K charakteristice metodiky výuky odborných předmětů dotazovaní uvedli toto: 

 

Odpověď 1:  „Praktická řemeslná výuka spočívá ve výrobě konkrétních 

předmětů. Jde o teoretické znalosti v souvislosti na konkrétní předmět. Časté 

opakování je výhodou. Pokud žák není schopen přesněji měřit a rýsovat, pak se 

stává cílem výuky pracovní terapie30.“ 

 

Odpověď 2: „Výuka je prováděna opakováním praktických dovedností a 

převáděním do praktických znalostí. Fixováním si základních pracovních 

návyků, dodržování pracovních postupů a neustálé procvičování.“ 

 

Odpověď č. 3: „Metodika výuky odborného předmětu (šití) vychází z principu, 

kdy každý ze žáků (bez ohledu na postižení), začíná svou práci  od 

nejjednodušších úkonů na nejjednodušších výrobcích, při které je veden k úplné 

samostatnosti (další posun závisí na individuálních schopnostech). Tudíž na 

začátku jsou všichni žáci postaveni před stejný úkol a pravidla. Po plně 

samostatném zvládnutí činnosti se zvyšuje obtížnost.  

 

K míře ovlivňování  odborné praxe na žáky odpovídali takto: 

 

Odpověď 1: „U žáků vidím obecně pozitivní reakce na praktickou výuku. 

Praktické činnosti je většinou zajímají a rády se jim věnují. Měřítka pro 

                                                 
29 Antroposofická antropologie – zabývá se zákonitostmi vývojových kroků dítěte a mladého 
člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se ,(dostupné z 15. 
11.2010: http://www.icm.cz/taxonomy_menu/4/145/377/379) 
30 „…ve smyslu aktivizovat žáka a zažít si pocit užitečnosti práce“ 
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zhodnocení působení vlivu na žáky v rámci dřevařské (truhlářské)dílny na žáky 

jsou velmi rozdílné – co je pro jednoho výhrou, bývá pro druhého prohrou.“ 

 

Odpověď 2:  „Žáci zde zažívají pocit úspěchu a radost ze smysluplné práce. To 

jim dává odhodlání a motivaci pro další práci.“ 

 

Odpověď č. 3: „Přírodní čistá vlna je velmi příjemným materiálem, tudíž práce 

s ní ovlivňuje člověka pozitivně. Při práci v dílně pozoruji na žácích zklidnění, 

soustředění a projevuje se u nich i poměrně velká míra trpělivosti. Samozřejmě 

zhotovené výrobky jsou jim velkou motivací.  

 

K otázce jak podporují učitelé odborné praxe snahu žáků získat si zaměstnání 

nebo uplatnit se na trhu práce uvedli: 

 

Odpověď 1: „Praxe v dílně je zaměřena na co největší samostatnost a tvořivost, 

oborová specifika by měla především rozvíjet obecnou schopnost pracovat a při 

práci obstát požadovaným způsobem. Získání zaměstnání je většinou spíše 

záležitostí snahy rodičů.“ 

 

Odpověď 2: „V době studia na praktické škole žáci mohou docházet do 

podporovaného zaměstnávání smluvně ošetřenou dohodou se společností. Tyto 

možnosti jsou prezentovány danou společností na třídních schůzkách.“ 

 

Odpověď č. 3: „ Žáky stavím před realitu a upozorňuji je na jejich reálné 

možnosti. Často se stává, že mají velké sebevědomí,  přeceňují se a mají nereálné 

vize pro své budoucí uplatnění.  Má snaha je ukázat jim takové možnosti práce a 

uplatnění se, kde budou mít dobrý pocit z odvedené práce a pocit užitečnosti. 

Nepochybně, velkou motivací žáků jsou jejich zhotovené výrobky.  

 

Další okruh otázek směřoval k osobnímu pohledu učitelů na zaměstnávání žáků 

s mentálním postižením a uplatnění se po skončení praktické školy. 
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Odpověď 1:  „Tito žáci se mohou uplatnit pokud pro ně bude vytvořeno 

dotované místo a nebo bez nároku na zaplacení mzdy (podílově ano). Současná 

technologie a krize - uplatnění těchto osob velmi snižují, kdy i dalším důvodem 

pro nezaměstnávání těchto lidí může být i malá nabídka forem zaměstnávání.  

Lehké formy postižení mohou nalézt uplatnění v rámci výučního oboru nebo při 

různých formách pomocných nekvalifikovaných pracích!“ 

 

Odpověď 2: „Myslím si, že žáci z naší školy se mohou uplatnit na úrovni 

podporovaného zaměstnání a v chráněných dílnách.“ 

 

Odpověď č. 3: „Uplatnění se na trhu práce závisí na individuálních 

schopnostech zapracování se každého jedince. Naši žáci mají především 

uplatnění v chráněných dílnách pod vedením. U žáků s lehčím typem postižení je 

možnost získání práce na úrovni pomocných pracích v různých oborech.“  

 

V závěru rozhovoru byla položena otázka zda tito učitelé znají konkrétní 

uplatnění svých žáků po skončení praktické školy. 

 

Odpověď 1: „Oboroví studenti (žáci studijní větve, žáci bez diagnostiky 

mentálního postižení)31 většinou alespoň nějaký čas v oboru zůstanou, ostatní se 

zařazují do chráněné dílny nebo do pomocných pracích.“ 

 

Odpověď 2: „ V současné době mnoho žáků pokračuje ve studiu na další 

praktické škole, dochází do chráněné dílny nebo jsou v programu 

podporovaného zaměstnání.“ 

 

Odpověď č. 3: „Většina našich žáků odchází na další praktické školy, kde 

pokračují ve vzdělávání. Pokud vím, jedná se především o obor keramické práce. 

Pokud nepokračují ve vzdělávání, nacházejí uplatnění v chráněných dílnách.“  

 

                                                 
31 Poznámka autora 
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6. 3  Shrnutí 

Rozhovory s učiteli odborné praxe na praktické waldorfské škole mají doplňovat 

úvahy a osobní postoje k tématu vzdělávání a zaměstnávání osob s mentálním 

postižením. Jejich funkce je spíše demonstračního charakteru nežli výzkumnou 

metodou.  

 

Spolu s učiteli jde o zamyšlení se nad mírou ovlivnění žáků waldorfskou školou 

při uplatnění na trhu práce. Již první otázka zaměřená na představení a 

charakteristiku školy,  vypovídá o zdůrazňování zvláštností této alternativní 

školy. Klade se důraz na prožitek a komplexní rozvíjení žáků, které vychází 

z antroposofického pohledu na člověka32. To se stává předpokladem pro zvýšení 

dovedností a schopností žáků. V metodice výuky v odborných dílnách učitelé 

zdůrazňují především názornost, učení se na konkrétních výrobcích, opakování 

postupů a samostatnost. Zvládnutí a naplnění těchto aspektů pak vede 

k pozitivnímu prožívání, radosti z činnosti a především motivaci pro další 

pracovní činnosti. Z toho vyplývá i hledání si škol a zaměstnání v podobných 

oborech. Z osobní zkušenosti na této škole vím, že zájem žáků o tyto obory je 

velký, respektive jde o jejich chtění v budoucnu se uplatnit v těchto oborech.  

Snahu získat si zaměstnání podporují učitelé ve své výuce především vedením 

k samostatnosti a tvořivosti, tudíž je učí k určité flexibilitě. Zároveň jim ukazují 

jejich reálné možnosti v jejich uplatnění a usměrňují je v jejich sebehodnocení. 

Učitelé zmiňují i motivaci rodičů, kdy jim předkládají možnosti uplatnění jejich 

dětí a uvádějí je do reality. Z tohoto postoje vyplývá, že pro uplatnění se osob 

s mentálním postižením na trhu práce, závisí na rodičích těchto žáků. Tím zde 

vyvstává otázka pro další možné zpracování: Do jaké míry zasahují rodiče osob 

s mentálním postižením při rozhodování o budoucím uplatnění nebo zaměstnání.  

 

Kde vidí uplatnění žáků waldorfské praktické školy, učitelé shodně uvedli 

chráněné dílny, podporované zaměstnání nebo uplatnění se v pomocných pracích 

v různých oborech.  Z odpovědí vyplývá, že učitelé svým přístupem 

                                                 
32 více viz. kapitola 4. 7. Antroposofie 
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vycházejícím z principů waldorfské pedagogiky se snaží o zvýšení uplatnění 

žáků s mentálním postižením na trhu práce, ale zároveň zdůrazňují 

individuálních schopnosti žáků, které mohou ovlivnit jejich možnosti a výběr 

zaměstnání. Je zde zmíněný i obecně platný názor o malých možnostech 

zaměstnávání osob s mentálním postižením33. 

Podle Hegartyho (1993) ubývá pracovních míst, která nevyžadují žádné 

předchozí dovednosti nebo znalosti, a zároveň přibývá uchazečů o zaměstnání. 

(in: Šiška, J. 2002) 

  

Je zřejmé, že učitelé odborné praxe se snaží svým pojetím, přístupem, metodami 

zvýšit možnou míru uplatnění se v budoucím zaměstnání svých žáků, ale zda-li 

se tomu tak děje bylo zjišťováno provedeném v dotazníkovém šetření uplatněné 

na Základní a střední škole waldorfské34.  

                                                 
33 Viz odpověď: „Současná technologie a krize - uplatnění těchto osob velmi snižují, kdy i dalším 
důvodem pro nezaměstnávání těchto lidí může být i malá nabídka forem zaměstnávání.“   
34 Viz. kapitola 11Dotazníkové šetření  
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7.  Vstup na trh práce 

 

Tato kapitola je věnována vstupu na trh práce mentálně postižených osob, 

protože je určitým završením předchozí výchovně vzdělávací práce. Lidem 

s postižením poskytuje totiž zvýšený pocit sebeúcty a sebevědomí, větší kontrolu 

nad vlastním životem, rozšíření okruhu zájmů, nové sociální kontakty, 

zlepšování každodenních dovedností a v neposlední řadě naplnění představ o 

vlastním zaměstnání. (Valenta, 2003) 

 

Společnost se však potýká s problémy při zaměstnávání občanů se zdravotním 

postižením, které však nejsou výlučně záležitostí České republiky, nýbrž se 

jedná o celoevropský či celosvětový problém. Dnešní společnost klade důraz na 

vysokou produktivitu práce, flexibilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, vznik 

nových profesích a oborů doprovázených vytlačováním „tradičních“ 

zaměstnaneckých pozic. Řada analytických materiálů a dokumentů uvádí 

zdravotně postižené občany mezi znevýhodněnými skupinami s rizikovým 

postavením na trhu práce. 

 

Snaha státu o podporu a zlepšování zaměstnavatelnosti osob se zdravotní 

postižením, legislativní opatření a nové trendy v zaměstnávání, kam patří např. 

podporované zaměstnání, se stále nedaří o vytvoření příznivé atmosféry 

v zaměstnávání zdravotně postižených. Majoritní společnost považuje za 

obvyklé, jestliže tyto osoby nepracují a schvaluje podporu sociálními dávkami. 

Na druhou stranu je zde i ta část občanů se zdravotním postižením, která 

postrádá snahu a motivaci realizovat se na trhu práce. (Střednědobá koncepce 

státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením) 
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7. 1  Význam práce 

 

Práce je záležitostí uspokojení radosti ze samotné činnosti případně dává 

možnost ukázat své schopnosti a dovednosti a není jen dobrým zdrojem 

prostředků. Možnost člověka s mentálním postižením viditelně přispívat  do 

společnosti, resp. pracovat ovlivňuje jeho postavení v ní. Společnost ho přestane 

vnímat jako přítěž. (Šiška, J., 2005) 

 

Pojem „práce“ vysvětluje Šiška ve své publikaci jako synonymum k pojmu 

zaměstnání, přičemž obsahuje tyto prvky:  

            - mzdu v relaci k odvedené práci 

- uzavření pracovně právního vztahu – pracovní smlouvy, dohody o 

   provedení práce apod. 

- možnost dostat výpověď ze zaměstnání. 

 

Práce je pro lidi s mentálním postižením stejným přínosem jako pro lidi bez 

postižení jak po stránce sociální (být platným a respektovaným členem 

komunity) i profesní (rozvíjet své schopnosti a dovednosti). Sama o sobě je pak 

práce přirozeně zdrojem hodnot ve smyslu vytvořených služeb či výrobků. 

Nabídka pracovních programů pro lidi s mentálním postižením by měla svou šíří 

odpovídat jejich potřebám: od programů rozvíjejících základní schopnosti 

sebeobsluhy a orientace (denní centra a stacionáře), přes programy orientované 

na osvojení pracovních návyků a dovedností (chráněné dílny) až ke službám 

směřujícím k uplatnění klienta v přirozeném integrovaném pracovním prostředí - 

podporované zaměstnání a běžné zaměstnání.35  

                                                 
35 Dostupné z: http://www.helpnet.cz/ [ 15. 7. 2010] 
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8.  Právní východiska  

 

V kapitole Právní východiska pro zaměstnávání osob s mentálním postižením je 

stručně přiblíženo zaměstnávání těchto osob v právním kontextu. Vybraný 

přehled předpisů vymezuje možnosti zaměstnávání, práva a povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů a další právní východiska k problematice 

zaměstnávání osob s postižením. 

 

 

8. 1  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce vymezuje subjekty pracovního práva, 

pracovní poměry a jejich druhy a v obecné rovině upravuje podmínky pro 

zaměstnávání,  údaje o vzniku, změně a skončení pracovního poměru, o mzdě, o 

náhradě mzdy a náhradě výdajů či o pracovních podmínkách žen a mladistvých 

nebo údaje o pracovní době a době odpočinku. Zákoník práce ve svém obsahu 

obsahuje ochranu zdravotně postižených v pracovně právních vztazích. Oproti 

předchozí právní úpravě36 obsahuje zákoník práce v souvislosti s ukončením 

pracovního poměru osoby se zdravotním postižením informační povinnost 

zaměstnavatelů vůči příslušnému úřadu práce (§48, odst. 5, zákoníku práce).

                                                 
36 Původní Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ukládal ukládala zaměstnavatelům povinnost 
předem si vyžádat souhlas příslušného orgánu státní správy s ukončením pracovního poměru 
osoby se zdravotním postižením (tehdy ještě osoby se změněnou pracovní schopností) výpovědí. 
Tato povinnost byla zrušena již s účinností od 01.03.2004. Ustanovení o nutnosti předchozího 
souhlasu příslušného orgánu státní správy s ukončením pracovního poměru osoby se zdravotním 
postižením výpovědí bylo zrušeno jednak s odkazem na harmonizaci zákoníku práce s předpisy 
Evropského společenství (ES), jednak z důvodu tzv. pozitivní diskriminace těchto osob. Toto 
ustanovení na „ochranu“ osob se zdravotním postižením vedlo často k tomu, že zaměstnavatelé 
takové osoby do pracovního poměru raději nepřijímali. 
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8. 2  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné 

zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. (Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, úvodní ustanovení) 

 
Pro zaměstnávání osob ze zdravotním postižení se týká § 67 - §84 zákona č. 

435/2004 Sb.,(upravena vyhláškou 518/2004 Sb., která zákon 435/2004 Sb. 

specifikuje) kde definuje osoby se zdravotním postižením37 s poskytnutím 

zvýšené ochrany na trhu práce, vymezuje povinnosti zaměstnavatele (§80) a 

spolupráci s úřady, vytyčuje pravidla alternativního zaměstnávání těchto osob 

(§75, §76) a podmínky plnění a charakterizuje pracovní rehabilitaci38. 

 

8. 2. 1  Aktivní politika zaměstnanosti 

 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti  

zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují 

při její realizaci s dalšími subjekty. Právní úprava se řídí zákonem č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti §104 - §120. 

Mezi nástroje aktivní politiky patří: 

a) rekvalifikace- Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího 

udržování nebo obnovování. 

                                                 
37 osobami se zdravotním postižením jsou:  
osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve osoby plně 
invalidní 
osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní 
osoby zdravotně znevýhodněné 
38 viz kapitola 9.5 
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b) investiční pobídky – jedná se o zaměstnavatele, kterému bylo vydáno 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního 

předpisu, kdy se hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst, 

rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců 

 

c) veřejně prospěšné práce – jedná se o časově omezené pracovní 

příležitosti, které spočívají převážně v údržbě veřejných prostranství, 

úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací, nebo jiných činnostech 

ve prospěch obcí či státních nebo jinak prospěšných institucí. 

 

 

d) společensky účelná pracovní místa – tím se rozumí pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce 

a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní 

uplatnění jiným způsobem. Na tyto pracovní místa může úřad práce 

poskytnou příspěvek. 

 

e) příspěvek na zapracování – jedná se o příspěvek, který m ů ž e Úřad 

práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, 

pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o 

zaměstnání, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči.  

 

 

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program -  může Úřad 

práce poskytnout zaměstnavateli a to tehdy, když nemůže zaměstnavatel 

pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu týdenní pracovní doby. 

 

g) Poradenství – realizované Úřadem práce prostřednictvím odborných 

zařízení např. pedagogicko-psychologických poraden, kdy hradí náklady 

spojené s touto činností. 
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h) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou 

příspěvku – jedná se o chráněné pracovní místo a chráněnou pracovní 

dílnu 

 

i) cílené programy k řešení zaměstnanosti – jedná se o soubor opatření 

zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin 

uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro 

jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního 

charakteru schvaluje vláda ČR a programy obecního, okresního a 

krajského charakteru ministerstvo. Součástí cílených programů může být 

i zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu 

uplatnění osob se zdravotním postižením.  
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9. Možnosti pracovní uplatnění osob s mentálním 

postižením na trhu práce 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny možnosti zaměstnávání osob 

s mentálním postižením, tak jak jsou vymezeny v zákonech a právních 

ustanovení. Cílem charakteristik jednotlivých typů zaměstnání je přiblížení a 

orientace v možnostech uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce 

v České republice.  

 

9. 1.  Tranzitní program  

Poměrně novým podpůrným mechanismem pro uplatnění mentálně postižených 

osob na trhu práce, který v této oblasti funguje, je Tranzitní program. Jedná se 

o program pro žáky posledních ročníků praktických či speciálních škol, jehož 

základem je individuální praxe na pracovištích běžných subjektů otevřeného trhu 

práce a to za podpory pracovního asistenta.   

 

Tranzitní program slouží jako příprava na budoucí trvalý pracovní poměr s cílem 

naučit klienty zvládat pracovní návyky a dovednosti a umět se na otevřeném trhu 

co nejlépe prosadit. Zaměstnavatelé umožňují handicapovanému možnost 

dočasně pracovat „na zkoušku“. Základem tranzitního programu je individuální 

praxe na pracovištích běžných subjektů otevřeného trhu práce, která probíhá 

jednou až třikrát týdně za podpory pracovního asistenta - s cílem získat po 

ukončení školy odpovídající místo pro účastníka programu. 

(Valenta, 2003, str. 266) 

 

„Tranzit se zaměřuje na pracovní integraci, tj. podporuje samostatný způsob 

života lidí s mentálním handicapem. Pracovní integrace jim tak dává možnost 

stát se finančně nezávislým na svém okolí nebo alespoň být závislým v menší 

míře, z pohledu sociálního být přijat za platného člena komunity. Program také 
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umožňuje získat znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro získání a udržení 

si práce v nechráněných podmínkách, tj. u běžných zaměstnavatelů.“39  

 

Účastník tranzitního programu se učí např. těmto dovednostem:  

1. Vytipovat vhodné pracovní místo odpovídající jeho schopnostem  

2. Vyhledat vytipované pracovní místo (v inzerátech, na internetových 

    stránkách, úřadech práce aj.) a posoudit důvěryhodnost inzerátu  

3. Umět odpovědět na inzerát, tj. - zatelefonovat na inzerát, získat 

    informace ohledně nabízené práce a domluvit si schůzku  

4. Napsat svůj životopis  

5. Připravit se na pohovor se zaměstnavatelem  

6. Získat základní znalosti pracovně-právních vztahů (např. co to je 

    smlouva, pracovní náplň), ale také kam se obrátit v případě , že se mi 

    práce nedaří, něčemu nerozumím apod.  

 

Pracovní asistent pomáhá mentálně postiženému v rámci tréninku pracovních 

dovedností zvládnout požadované úkoly, získat pracovní návyky a začlenit se do 

pracovního  kolektivu. Součástí nácviku dovedností spojených s prací je např. 

telefonování, dojíždění městskou hromadnou dopravou, omlouvání se v případě 

nepřítomnosti na pracovišti, řešení krizových situací atd.  

 

Cílem programu je pomoci při přechodu ze školy do práce mladým lidem s 

mentálním a kombinovaným postižením, jejichž věkový průměr je kolem dvaceti 

let. Po ukončení školy je pro tyto mladé lidi obtížné se pracovně zařadit - 

většinou odchází do stacionářů či ústavů nebo zůstávají doma  

 

Praxe v rámci tohoto programu je bezplatná a žáci ji mohou praktikovat i ve více 

firmách. Pracovní asistent dohlíží na to, že práce bude odvedena v potřebné míře 

a kvalitě a v prvních fázích pomáhá mladému člověku s postižením adaptovat se 

na nové prostředí. (Spolu. Olomouc. 2003.)40 

                                                 
39 Dostupné z: http://www.mameotevreno.cz/html/ [17. 7. 2010] 
40 dostupné z: http://www.volny.cz/spolu/ [17. 7. 2010] 
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9. 2  Podporované zaměstnání 

 

Nezbytným předpokladem proniknutí lidí s mentálním postižením do hlavního 

proudu je podpora ze strany služeb včetně vzdělávacích institucí, ve které mají 

stávající nebo budou uchazeči o zaměstnání důvěru. (Šiška, 2005, str. 53) 

 

Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout 

člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za 

rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu 

práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou 

podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních 

schopností a potřeb konkrétního člověka. 

 

Od tradičních služeb v oblasti zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší 

změnou v pořadí: trénink - umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních 

metod proběhne nejprve vzdělání (rekvalifikace) a teprve po něm následuje 

nástup na pracoviště, u podporovaného zaměstnání se vychází ze stávajících 

možností zájemce o práci, na základě kterých se hledá pracovní místo. K 

tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce.41  

Znaky podporovaného zaměstnávání: 

- jde o smysluplnou, placenou a konkurenceschopnou práci 

- pracovní náplň je sestavena z pomocných, nekvalifikovaných činností 

- člověk s postižením pracuje na běžném pracovišti a je v kontaktu se   

  spolupracovníky bez postižení 

- pro pracovníka je ze strany zprostředkovatelské agentury zajištěna 

dlouhodobá podpora, nejčastěji jde o pracovní asistenci a průběžné sledování 

pracovního poměru 

                                                 
41 Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/ [16.8.2010] 
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9. 3  Chráněné pracovní místo 

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. 

Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne 

sjednaného v dohodě.  

 

Úřad práce může na toto místo poskytnout příspěvek. (podle zákona č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti, část III., §75, odst. 1) 

 

9. 4  Chráněná pracovní dílna 

 

Zákon o zaměstnanosti 435/2004 §76 vymezuje chráněnou pracovní dílnu 

takto: Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na 

základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu 

zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí 

být provozována po dobu  

nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Úřad práce může na vytvoření 

chráněné dílny poskytnout příspěvek. 

 

Chráněné pracovní dílny zaměstnávají především osoby s těžším zdravotním 

nebo mentálním postižením, u kterých je předpoklad, že mohou podávat jen 

zmenšený pracovní výkon a nemohou si nalézt pracovní místo na otevřeném trhu 

práce. Pracují zde však také zdravotně postižení občané po dobu přípravy k 

práci. (Jouza, 2003.) 42 

                                                 
42 Dostupné z: http://modernirizeni.ihned.cz/1-10005770-13534450-600000_detail-1e) [5. 10. 
2010] 
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Cílem chráněné dílny je osvojení základních pracovních návyků a dovedností 

(přesnost, odpovědnost, pozornost, schopnost kombinace) za postupného 

zvyšování produktivity. (www.dobromysl.cz) 

 

Chráněná dílna má vlastní výrobní program. Ve většině chráněných dílen se však 

nejedná o podnikání v pravém slova smyslu, hlavním cílem tohoto subjektu je 

pracovní rehabilitace občanů s nejčastěji zdravotním znevýhodněním.43  

 

9. 5  Pracovní rehabilitace 

Pracovní rehabilitace se vztahuje k přímé podpoře člověka s postižením na 

otevřeném trhu práce. Vychází ze zákona 435 / 2004 sb. § 69 – 74. 

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména:  

- poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání,  

- volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,  

- teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou 

  činnost 

- zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání,  

- změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání 

  nebo jiné výdělečné činnosti. (435/2004 Sb, § 69 odst.3) 

 

(odst. 4) Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví 

individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní 

způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou 

činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z 

vyjádření odborné pracovní skupiny.  

(§7, odst. 5) Úřady práce vytvářejí za účelem posouzení vhodné formy pracovní 

rehabilitace osob se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny, složené 

zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců 

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

                                                 
43 Dostupné z: http://www.socialnifirmy.cz/ [ 5. 6. 2010] 
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10.  Dílna Jinan   

                                                  

V diplomové práci je uvedena charakteristika sociálně terapeutické dílny Jinan, 

jako možnosti zaměstnávání osob s mentálním postižením. Tato dílna, zřízená 

při Základní škole a střední škole waldorfské vychází z antroposofického 

pohledu na člověka a snaží se propojit principy waldorfského přístupu při 

zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Dílna Jinan je alternativní možností 

při poskytování zaměstnání jednak absolventům školy, ale také i osobám 

„zvenčí“. 

 

Pro zmapování práce dílny je předložen rozhovor se zakladatelkou a vedoucí 

dílny Mgr. Monikou Kočovou, který má za cíl uvést tuto dílnu jako jednu 

z alternativ zaměstnávání osob s mentálním postižením.  

 

Dílna Jinan se vymezuje podle zákona 106 / 2006 sb. jako sociálně terapeutická 

dílna, kde v paragrafu 67 je uvedena takto: Sociálně terapeutické dílny jsou 

ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 

pracovní terapie. 

Sociálně terapeutické dílny poskytují: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní    

hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
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  dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

    - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností.  

 

Dílna Jinan se sama vymezuje takto: Jsme skupinka lidí, kteří nabízejí 

handicapovaným lidem smysluplnou činnost, pomáhají jim rozvinout pracovní 

schopnosti i najít nové přátele.44  

 

Obr. 11 (dílna Jinan) 

 

 

 

Dílna vznikla v roce 2006 za podpory grantu Evropských sociálních fondů při 

Základní škole a střední škole waldorfské. Klienty jsou lidé ve věku od 18 do 30 

let s mentálním a tělesným postižením. Dále je dílna určena pro absolventy 

speciálních škol a zařízení. Dílna Jinan se zaměřuje na práci s vlnou, dřevem a  

věnuje se práci na školní zahradě a okolí školy.  

 

 

 

 

 

 
                                                 

44 dostupné z: http://www.sssjak.cz/index.php?art=jinan [12. 8. 2010] 
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Obr. 12 (výrobky klientů dílny Jinan) 

 

 

10. 1.  Rozhovor s vedoucí dílny Jinan 

 

Pro přiblížení práce dílny Jinan a jejího přístupu k práci s klienty je zde 

reflektován rozhovor s vedoucí dílny.  

 

Zakladatelkou a vedoucí dílny Jinan je Mgr. Monika Kočová. Současně je 

učitelkou na Základní škole a střední škole waldorfské. Dílnu založila před 

čtyřmi lety pomocí grantu z Evropských sociálních fondů (ESF) při této škole.  

Důvody, které ji vedly k založení dílny uvedla takto: 

„Myšlenka zrála delší dobu, důvody a možnosti se začaly prolínat. Viděla jsem, 

že část našich absolventů (ZŠ a sš waldorfské)45 bude mít potíže se po škole 

uplatnit na trhu práce a míst v chráněných dílnách, chráněných míst a dalších 

pracovních možností je pro tyto lidi (lidi s mentálním postižením) stále 

nedostatek. Přitom vím a ověřuji si, jak pro osobní potřebu těchto lidí tak i pro 

jejich rodiny je důležité mít možnost se v rámci svých schopností uplatnit, zapojit 

se a mít svůj život!“ 

 
                                                 

45 Poznámka autora 
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K vymezení pracovních činností klientů v rozhovoru uvedla: 

„Hlavní činností klientů je tkaní,  práce s vlnou, šití a batikování. Část klientů 

vyrábí jednoduché dřevěné pomůcky ke tkaní. Dále u školy je velká zahrada, 

takže pokud dovolí zdravotní stav, pracují tam. Součástí práce v dílně je i 

příprava jídla a úklid.“ 

 

K otázce: Jak byste uvedla práci zaměstnanců s klienty vaší dílny? Uvedla: 

„Chceme, aby se mohli cítit spíše našimi kolegy (jsou to dospělí lidé), aby 

vnímali svoji lidskou důstojnost a aby ji respektovali i u druhých. Aby se cítili 

součástí společenství a viděli, že každý může být nějak užitečný.“ 

„Snažíme se, aby to u nás bylo jako v „běžné práci“, přičemž respektujeme 

možnosti jednotlivců. Zaměřujeme se na trpělivost, soustředění, rozvíjení 

manuální zručnosti a také na učení se novým konkrétním činnostem (tkaní, 

česání vlny…)Po půl – po roce je vidět u všech veliký pokrok. V neposlední řadě 

je vedeme i k sociálním dovednostem – aby se práce dařila, musí umět spolu 

vyjít, domluvit se, říct svůj názor – svobodně myslet.“ 

 

K otázce: Do jaké míry se prolíná antroposofický směr a waldorfská pedagogika 

v práci dílně bylo odpovězeno: 

„Snažíme se na klienty nepohlížet jen jako na lidi s postižením, snažíme se je 

brát jako kolegy na stejné úrovni, pouze jim přizpůsobujeme prostředí.  Snažíme 

se u klientů pečovat o všechny články bytosti (tělesnost, duševní stránka a 

duchovno)46 a vést je k uvědomění si sebe sama. Rozvíjet jejich schopnosti, umět 

se rozhodovat a nést zodpovědnost.“ 

 

Závěrečné otázky se týkaly spolupráce dílny s jinými organizacemi, kdy dílna 

Jinan je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku, kde se sdružuje několik 

podobných organizací47. Dále spolupracuje s Asistencí Jedličkova ústavu. 

„…Asistenti doprovázejí klienty do dílny. Je-li potřeba tento asistent pomáhá 

několik dnů při zaučování v dílně.“  

                                                 
46 Více kapitola 4. 1.  Antroposofie 
47 např.: dílna Gawain, Eliáš, Camphill České Kopisty 
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Místa v chráněných nebo sociálně terapeutických dílnách jsou velmi prospěšná 

pro osoby s mentálním postižením. Jsou jedním z nástrojů pro pracovní uplatnění 

těchto osob. Dávají jim možnost zažít pocit důležitosti a smysluplného zapojení. 

Bohužel pro tyto organizace je velmi těžké ustát své místo na trhu práce. 

Fungování dílen, je závislé na dotacích a grantech, které jsou v současné době 

poměrně omezené a je velmi náročné udržet dlouhodobě existenci těchto míst. 

Zkušenosti provozovatelů dílen mluví o velké poptávce ze strany uchazečů o 

zaměstnání, zároveň podpora státu, obcí a jiných institucí je nedostatečná, proto 

rozšiřování dílen a pracovních míst je nemyslitelná.48 

.

                                                 
48 48 Ze schůze Spolku pro léčebnou pedagogiku 
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11.  Dotazníkové šetření 

 

Cílem práce je předložit přehled o umístění absolventů po skončení Základní a 

střední školy waldorfské. Pro získání informací o uplatnění žáků školy jsem 

zvolila formu dotazníku, který jsem adresovala rodičům absolventů. Vzhledem 

k tomu, že referenční skupinou jsou žáci s mentálním postižením v pásmu lehké 

až středně těžké mentální retardace a neznám jejich úroveň schopností,  vybrala 

jsem možnost oslovit rodiče, kteří mi poskytnou přesnější informace a snáze se 

budou orientovat při vyplňování dotazníků.  

 

11. 1  Charakteristika dotazníku 

Dotazník je velmi rozšířenou a tradiční metodou ve sběru dat ve všech vědních 

oborech a disciplínách. Dalo by se říci, že se jedná o písemný způsob 

dotazování, který je využíván jak v kvantitativních tak i kvalitativních 

výzkumech. (Reichel, J. s. 118). Forma dotazníku může být volná 

(nestrukturovaná), polostrukturovaná nebo strukturovaná, která už má charakter 

určitého formuláře.  

 

Otázky využívané v dotazníkovém šetření mají podobu otevřených otázek, kdy 

respondent uvádí svoji odpověď vlastními slovy, uzavřených otázek, kdy 

respondent vybírá z daných možností a škál nebo polouzavřených otázek, kdy je 

uzavřená otázka doplněná o možnost „jiná odpověď“ (dotázaný doplní svými 

slovy). Dále se u dotazníku klade důraz na vhodnou délku (časovou náročnost 

pro respondenty), aby neodradila dotazujícího a tím znemožnila vyplnění nebo 

návratnost. (Reichel, 2009) 
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Výhody a nevýhody užitých otázek v dotazníkovém šetření 49:  

 

Výhodou otevřených otázek je získání možné odpovědi, která nemusela 

dotazujícího napadnout, věrněji zachycují pohled respondenta na otázku, jelikož 

není omezen variantami odpovědi a podněcují k hlubšímu zamyšlení nad 

tématem. Naopak nedostatkem těchto otázek  je volnost odpovědí, které 

znesnadňují následné zpracování, odpověď může být těžko interpretována a 

kvalita odpovědi je ovlivněna verbálními schopnostmi respondenta. Při použití 

uzavřených otázek v dotazníků má tazatel snazší zpracování odpovědí, 

respondenta nasměruje na to, co ho zajímá a pro dotazovaného je vyplňování 

resp. vybírání z možností jednoduší variantou. Úskalí v uzavřených otázkách je, 

že umožňuje nahodilé vyplnění, sugestivní odpovídání a nemusí vystihnou názor 

respondenta.V dotazníku je možno využít hodnotících škál, kdy respondent 

vyjádří svůj postoj k danému tématu výběrem ze stupnice. (např. číslem jako ve 

škole 1-5, nebo slovy: silně spokojen, mírně spokojen, nevím, mírně nespokojen, 

silně nespokojen)  

 

Použití dotazníku jako metody výzkumného šetření má několik výhod. 

Jednoduše se zpracovává a vyhodnocuje, pro respondenty je jednoduchý a 

dotazujícímu se dostává se přehlednější odpovědi. Handicapem dotazníků však 

bývá určitá míra stylizace respondenta a sklon k uváděním nepravdivých údajů a 

celková návratnost dotazníků. (Reichel, 2009) 

                                                 
49 Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz/, 14. 10. 2010) 
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11. 2  Vlastní šetření  

Sběr dat formou dotazníků jsme volila z toho důvodu, že respondenty osobně 

neznám a jedinou možností bylo oslovit je písemnou formou prostřednictvím 

pošty. Adresy na respondenty jsem získala z dokumentů archivu školy.  

 

Dodržování etických zásad při realizaci výzkumného šetření je nutností, aby 

nedocházelo k případným konfliktům či zneužití. Základní etické zásady 

výzkumu lze shrnout následovně50: 

- svoboda výzkumu a odpovědnost 

- respektování názorné plurality a tolerance 

- respektování lidské důstojnosti a autonomie  

- transparentnost 

- solidarita a spolupráce 

- prospěšnost a nepoškozování, každé riziko výzkumu musí 

být vyváženo přínosem 

 

Vzhledem k zaměření sledovaného cíle, shledávám použití strukturovaného 

dotazníku jako optimální. Dotazník se skládal ze 

standardizovaných (uzavřených) a polostandardizovaných (polouzavřených) 

otázek, kde respondenti vybírali z daných možností plus poznamenali údaje 

vlastními slovy, které konkretizovaly dané otázky. Využila jsem i hodnotící 

škálu, které byla zaměřena na postoj k odborným praxím na dané škole.  

 

Dotazník obsahoval průvodní dopis, který objasňoval důvody a cíle šetření. Dále 

byla přiložena obálka s nadepsanou adresou51 a známka.  

 

Velké úskalí dotazníků rozeslaných poštou či elektronicky je jejich návratnost. 

Pro zvýšení návratnosti dotazníků je dodržení dvou zásad a tj. vzhled dotazníku a 

optimální organizace distribuce. (Reichel, J. Kapitoly metodologie sociálních 

                                                 
50 Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ATIIIVlastnimaterial.pdf, [13. 9. 2010] 
51 Zpáteční adresou byla adresa školy Základní a střední školy waldorfské 
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výzkumů. Praha . 2009. s.121.) Dotazník byl poslán na papíru formátu A4. 

V záhlaví bylo uvedeno logo školy. U takto zvoleného vzhledu dotazníku52 jsem 

předpokládala, že respondenty zaujme a navodí jim vzpomínky na školu svých 

dětí.   

 

Rozeslala jsem patnáct dotazníků. Předpokládala jsem alespoň 50 procentní 

návratnost. Z důvodu toho, že se jedná o malou skupinu dotazovaných, kteří byli 

úzce spojeni s danou školou, jsem doufala v poměrně vysokou návratnost. Ta se 

mi potvrdila. Z patnácti dotazníků se vrátilo 11 vyplněných a jeden dotazník 

nebyl doručen respondentovi z důvodu změny bydliště.  

 

11. 3  Výsledek dotazníkového šetření  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit míru úspěšnosti uplatnění žáků Základní 

a střední školy waldorfské na trhu práce. Škola realizuje odborné vzdělávání 

v truhlářské, keramické a šicí dílně. Tudíž prakticky připravuje žáky pro 

konkrétní uplatnění v těchto oborech a zvyšuje tak možnost na jejich uplatnění. 

Zda-li je tomu tak, zjišťovalo provedené dotazníkové šetření absolventů této 

školy.  

 

Skupinou respondentů byli žáci školy, kteří ukončili docházku na této škole 

v letech 2004 až 2008. Své vzdělání ukončili absolvováním Střední praktické 

školy na Základní škole a střední škole waldorfské. Jedná se o 11 žáků se 

zdravotním postižením v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace53.  

 

První zjišťovaný údaj směřoval ke zjištění, zda daný žák pokračoval ve školním 

vzdělávání na jiné škole nebo se uplatnil na trhu práce bezprostředně po skončení 

docházky.  

 

                                                 
52 viz. příloha č. 4 
53 Tyto diagnózy uvedeny v osobních dokumentech (psychologická vyšetření) v archivu školy 



Diplomová práce 
Vzdělávání a zaměstnanecké perspektivy dospívajících, dospělých osob s mentálním 
postižením  

84 

Graf č. 1 ukazuje, že z 11 dotázaných, 9 žáků pokračovalo ve vzdělání na dalších 

školách Pokračování ve vzdělávání realizovali na odborných učilištích, středních 

odborných učilištích pro žáky s kombinovanými vadami, praktické škole nebo 

střední katolické škole. Jeden z dotázaných uvedl odchod do zaměstnání54 jako 

pomocný dělník – uklizeč (blíže nespecifikováno) a jeden nástup do sociálně 

terapeutické dílny Jinan55.  

 

Graf č. 1  
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(absolventi školy: zařazení po ukončení praktické školy v letech 2004 – 2008) 

 

Graf č. 2 odkazuje na skupinu žáků, kteří ukončili docházku na této škole v roce 

2009. Údaje mi poskytla samotná škola, která tyto data eviduje a má zpětnou 

vazbu na  zařazení absolventů bezprostředně po ukončení docházky. Celkový 

počet absolventů na praktické waldorfské škole v roce 2009 byl 8 žáků, z toho 5 

žáků s mentálním postižením. Z této skupiny žáků  4 pokračují v docházce na 

jiné škole a 1 žák nastoupil do komunitního domu Villa Vallila56. 

 

 

 

 

                                                 
54 Zaměstnání tj. výdělečná činnost, která je vykonávaná na základě smluvního vztahu 
55 Chráněná dílna při Základní škole a střední škole waldorfské viz kap. 
56 Villa Vallila, komunitní dům viz. internetové stránky:  http://www.vallila.cz 
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Graf č.2 

Zařazení absolventů Zš a sš waldorfské 2009
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(absolventi školy: zařazení po ukončení praktické školy v roce 2009) 

Graf č. 3 předkládá současnou situaci stav (rok 2010),zjištěnou z dotazníkového 

šetření,  zda se absolventi školy stále vzdělávají ve školním institutu nebo jsou 

v zaměstnání.  

 

Graf č. 3 
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Z provedeného šetření bylo zjištěno, že u 4 dotazovaných stále probíhá školní 

vzdělávání, 2 dotazovaní v současnosti navštěvují školu a zároveň pracují na 

částečný úvazek a 2 dotazovaní nemají v současnosti žádné zaměstnání ani 

nenavštěvují žádnou školu nebo kurz. 

Uvedením hodnotící škály v dotazníku mělo za cíl zjistit subjektivní míru 

spokojenosti s přípravou školy pro další studium nebo přípravu na zaměstnání 
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(graf č. 4). Na otázku „Pomohla vám škola svým vzdělávacím programem 

v dalším studiu nebo při uplatnění v zaměstnání“, většina respondentů (7 z 11 

respondentů) uvedla možnost „ano“. 2 dotazovaní uvedli možnost „spíše ano“ a 

2 respondenti uvedli „ne“. 

.  

 

Graf č. 4 
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Zjištění uplatnění praktických předmětů v dalším vzdělávání nebo zaměstnávání 

znázorňuje graf č. 5., kdy největší využití odborného předmětu byl uváděn obor 

keramické práce, dále pak řezbářství a truhlářství a šití. 

Graf č. 5 
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12.  Shrnutí 

Pracovní uplatnění osob s mentálním nebo jiným zdravotním postižením je 

velkým tématem. Výzkumné šetření realizované sdružením Máme otevřeno 

(2006)57, které mimo jiné zjišťovalo uplatnění osob s mentálním postižením na 

trhu práce, uvádí, že skupina dotazovaných (osoby s mentálním postižením 

využívající různé typy sociálních služeb v Praze) lze z hlediska ekonomické 

aktivity rozdělit na tři skupiny a to:  

 

- osoby bez zaměstnání (jejichž podíl je téměř třetinový) 

 

 - osoby zaměstnané v pracovně-tréninkovém programu (60%), tedy programu 

přizpůsobeném jejich schopnostem a možnostem, kde je hlavním cílem získat 

základní zkušenosti zvyšující možnosti uplatnění v běžném zaměstnání  

 

- osoby pracující v běžném zaměstnání (pouze 10%) 

 

Dalším údajem, které šetření sledovalo, bylo zda dotazovaní chtějí pracovat. 

Z nezaměstnaných osob zhruba polovina uvedla, že pracovat chce. Šetření 

dokládá, že celkem je mezi osobami s postižením přibližně 15 % osob bez 

zaměstnání, které by však o zaměstnání zájem měly. Na druhou stranu však tyto 

osoby pouze ve třetině případů vyjadřovaly nespokojenost se svou finanční 

situací nebo potřebu svou finanční situaci změnit. Zde je tudíž otázka, zda tito 

lidé opravdu chtějí pracovat, ale nemají možnost vhodného zaměstnání nebo 

nepovažují za nutné být zaměstnán.  

 

Šetření o uplatnění žáků waldorfské školy ukazuje, že přibližně 80% 

z dotázaných pokračuje ve školním vzdělávání a jen malé procento odešlo přímo 

do zaměstnání (uvedené zaměstnání nesouviselo s oborem). I po skončení 

následujícího vzdělávání se stále část dotazovaných neuplatnila na trhu práce.  

                                                 
57 Dostupné z:: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=397 [25. 9. 2010] 



Diplomová práce 
Vzdělávání a zaměstnanecké perspektivy dospívajících, dospělých osob s mentálním 
postižením  

88 

Explikace, proč se tak děje, může být různá. Důvodem může být potřeba 

zvyšování kvalifikace a rozšiřování dovedností, větší informovanost o nabídce 

školního vzdělávání a upřednostňování vzdělávání58, naopak možná menší 

informovanost o zaměstnávání osob s postižením, malý zájem zaměstnavatelů 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, zdravotní omezení59 nebo slabá 

osobní nebo rodičovská motivace  (viz. vyjádření učitele odborné praxe)60. Pro 

bližší zjištění údajů by bylo zapotřebí osobních rozhovorů s respondenty a 

zjištění důvodů co je vedlo k využití dalšího vzdělávání, jaký mají zájem o 

uplatnění na trhu práce, důvody k nezaměstnanosti atd.  

 

Velkou kapitolou v diplomové práci byla waldorfská pedagogika, její přístup 

k dětem a charakteristika Základní školy a střední školy waldorfské, kde bylo 

provedeno dotazníkové šetření. Jedním z cílů šetření bylo zjistit, zda právě tato 

škola svým vzdělávacím programem může ovlivnit uplatnění absolventů této 

školy. Jedná se o školu alternativní, která při svém působení na žáka klade důraz 

na osobnost člověka a jeho handicap (postižení) bere jako sekundární.  

 

Otázky v dotazníkovém šetření zjišťovaly subjektivní posouzení respondentů. 

Kdy přibližně 60% dotázaných uvedlo velkou míru spokojenosti se vzdělávacím 

programem této školy. Obor, který ve své budoucnosti uplatnili byl převážně 

obor keramické práce. Uváděné Školy, na které absolventi odcházeli byla v šesti  

případech (absolventi v letech 2004 – 2008, 2009) uvedena škola Aloyse Klara, 

obor keramické práce.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření, v kterém absolventi uvedli názvy škol,  je 

tudíž patrné, že škola a její vzdělávací program se velkou měrou ovlivňuje 

rozhodování žáků waldorfské školy při zaměření v budoucím uplatnění, kdy si 

žáci volí stejný nebo podobný obor.  

                                                 
58 Viz kapitola 2 edukace lidí s mentálním postižením 
59 Důvody pro uplatnění na trhu práce osob se zdravotním postižením In: Střednědobá koncepce 
státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením 
60 Viz kapitola 6. 2   Rozhory 
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Zda má praktická waldorfská škola a její zaměření vliv na uplatnění absolventů 

na trhu práce, bylo by zapotřebí opakovat šetření za několik let a sledovat životní 

cesty a snahy o zaměstnání respondentů. Dále pro skutečné zjištění vlivu 

waldorfské školy na uplatnění žáků s mentálním postižením by bylo zapotřebí 

učinit srovnání s jinými školami pro žáky se speciálními potřebami.  
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Závěr 

Chceme se vzdělávat,  

nechceme být nesvéprávní,  

chceme práci,  

chceme být samostatní,  

nechceme být v životě sami. 

(Deklarace skupiny sebeobhájců Sami a spolu, 2003)  

 

Závěr diplomové práce končí slova skupiny sebeobhájců osob s mentálním 

postižením. Jsou v nich vyjádřeny potřeby, touhy a naplnění životních cílů těchto 

lidí. Je vidět, že se neliší od smýšlení a potřeb lidí bez postižení. Přesto se stává, 

že společnost je často vnímá jako odlišné. Proto je zapotřebí neustále odbourávat 

předsudky a bariéry ve společnosti a zvyšovat respekt k jejich jinakosti a 

umožnit jim samotným aktivní zapojení a získání nezávislosti. Důležitým faktem 

jsou snahy států, institucí a organizací přehodnocovat společenské normy a 

prosazovat vstřícný přístup k lidem s postižením. 

 

Práce popisuje jednotlivé charakteristiky mentálního postižení k vymezení 

referenční skupiny. Dále předkládá některé z životních potřeb lidí s mentálním 

postižením. Potřeba vzdělávání a zaměstnávání těchto osob je důležitým 

aspektem pro smysluplné prožití a existenci ve společnosti. Jsou zde přiblíženy 

možnosti vzdělávání a zaměstnávání lidí s mentálním postižením s prezentací 

alternativní varianty ve vzdělávání mentálně postižených. Charakteristika 

waldorfské pedagogiky a jejího přístupu k těmto lidem ukazuje další možnost 

pochopení a připravení člověka s postižením pro budoucí uplatnění. Uskutečnění 

rozhovorů s učiteli odborné praxe na Základní škole a střední škole waldorfské 

ukazuje možné vzdělávací a výchovné přístupy k žákům této školy. Spolu 

s dotazníkovým šetřením o uplatnění žáků waldorfské školy na trhu práce mělo 

za cíl zjištění míry jejich uplatnění a získání si zaměstnání v souvislosti s vlivem 
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waldorfské pedagogiky. Práce by mohla být podkladem pro další šetření a 

zjišťování tohoto aspektu, kdy skupina absolventů s mentálním postižením této 

školy se bude rozšiřovat. Poté bude zřejmější, zda pojetí waldorfské pedagogiky 

s antroposofickým pohledem na člověka působí při rozhodování o budoucím 

uplatnění.  

 

Pro každého je důležité získat vzdělání a mít takové zaměstnání, které by ho 

bavilo a naplňovalo. Jen tak si může člověk prožít svůj život smysluplně.  
 

V tajemství světa 

spatřuje člověk sebe.  

V tajemství člověka 

zjevuje se svět. 

(Steiner, Meditační verše) 
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Ranní průpověď žáků Základní školy a střední školy waldorfské 

 

 

 

Já hledím do světa, 

kde slunce svítí, 

kde hvězdy září, 

kde kameny nehybně leží, 

kde rostliny rostou a voní, 

zvířata se citem řítí. 

Pohlížím do svého nitra, 

v němž moje duše 

příbytkem ducha jest. 

V prostorách vzdálených světů, 

hlubinách duše, 

tam všude se vznáší vesmírné tělo – boží duch. 

Obracím se s prosbou k Tobě, duchu Všehomíra, 

ať k učení a práci síla v nitru mém roste. 

(Rudolf Steiner) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Praxe v truhlářské dílně 

 

Výrobky dětí, praxe v keramické dílně 

 

Výrobky ze šití  

 

 



 

 

Vážení rodiče, 

Jsem studentka Speciální pedagogiky Univerzity Karlovy a zároveň 

pracuji jako třídní učitelka 7. třídy ZŠ a SŠ Waldorfské .  

 

Dovoluji si Vám předložit dotazník, kterým bych chtěla zmapovat další 

vzdělávání a pracovní uplatnění Vašeho dítěte (žáka Svobodné speciální školy J. 

A. Komenského, dnešní ZŠ a SŠ waldorfské). 

.  

Cílem dotazníku je zjištění dalších možností vzdělávání a pracovního 

uplatnění našich žáků po ukončení školní docházky na naší škole. 

 

Dotazník zasílám po dohodě s vedením školy a zavazuji se Vám, že Vaše 

jméno a poskytnuté informace nebudou nikde zveřejněny. Slouží pouze jako 

podklad mé diplomové práce a interní potřeby školy. 

 

Prosím o vyplnění přiloženého dotazníku a poslání obratem na adresu 

školy. 

 

Děkuji za vyplnění 

 

S pozdravem za ZŠ a SŠ waldorfskou 

       Markéta Kuřilová  

 

 

 

 

 

 

 


